
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor jasa dewasa ini telah mengalami peningkatan yang dramatis 

dibanding dekade sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari dinamika yang terjadi pada 

industri jasa seperti perbankan, asuransi, transportasi, pariwisata, dan konsultan. 

Selain itu terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba seperti : LSM, lembaga 

pemerintah, rumah sakit, universitas dan lain-lain yang kini semakin menyadari  

betapa pentingnya peningkatan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. 

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka konsumsi 

akan barang-barang selain kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan 

perumahan, juga semakin meningkat. Begitu juga dengan kebutuhan 

mengkonsumsi produk jasa seperti energi listrik. Mengingat energi listrik 

merupakan penunjang kehidupan manusia, dan penyedia sumber daya listrik di 

Indonesia di tunjang oleh PT. PLN (Persero). 

PT. PLN (Persero) sebagai penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia 

mempunyai dua peran yaitu : sebagai agen pembangun dan sebagai perusahaan 

yang berorientasi pada laba. Sebagai agen pembangun, PT. PLN (Persero) 

Berusaha menjadikan listrik sebagai media untuk mendorong perekonomian dan 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sesuai dengan motto PLN 

yaitu “Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”. Dan PT. PLN (Persero) dalam 

menjalankan bisnis kelistrikannya, yang terutama berorientasi pada kepuasan 

pelanggan. 



Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan listrik di Jawa tengah 

khususnya kota Surakarta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berarti 

tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai penyedia jasa semakin besar. Dan 

berdampak juga pada kenaikan biaya operasional PT PLN (Persero). Paling tidak, 

PT. PLN (Persero) harus berupaya menjaga ketersediaan pasokan listrik agar 

tidak terjadi pemadaman listrik kepada para pelanggan PLN. Dan juga seiring 

dengan  kemajuan Teknologi yang kini telah menjadi bagian yang tidak bisa lepas 

dari kehidupan manusia. Berbagai macam temuan baru dikumandangkan untuk 

memudahkan manusia dalam menjalani hidupnya. Salah satunya adalah teknologi 

yang memudahkan manusia melakukan transaksi pembayaran. Mekanisme 

pembayaran melalui bank kini menjadi sebuah standar pelayanan di dunia bisnis. 

Lihat saja di sekeliling Anda, mulai dari bayar angsuran motor, pajak, televisi kabel 

hingga pembayaran spp perguruan tinggi hanya menyediakan prosedur 

pembayaran melalui bank. Oleh sebab itu PT. PLN (Persero) sesuai dengan 

orientasinya yang terus berusaha dalam meningkatkan kualitas mutu 

pelayanannya. Terhitung bulan Desember 2008 menetapkan kebijakan baru yaitu 

system pembayaran baru yang dikenal dengan PPOB (Payment Point Oline Bank). 

Dengan system pembayaran yang baru ini, masyarakat semakin 

dipermudah dalam hal pembayaran rekening listrik setiap bulannya. Pembayaran 

dapat di lakukan di bank dan disemua delivery channel bank yang telah 

bekerjasama dengan PT.PLN (Persero). Berbagai fasilitas tersebut dapat diakses 

bagi nasabah bank bersangkutan dimanapun dan kapanpun. 

 



B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan kebijakan PPOB bagi pelanggan PT. PLN (Persero) ? 

2. Bagaimana cara PT. PLN (Persero) dalam mensosialisasi kebijakan PPOB     

ke Masyarakat ? 

C. Tujuan 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan PPOB bagi pelanggan PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta. 

2. Untuk mengetahui cara PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam 

mensosialisasikan kebijakan PPOB ke Masyarakat Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan mengaplikasi teori-teori yang telah di dapat 

kedalam praktek nyata. 

2. Bagi PT. PLN (Persero) 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan / gagasan 

pemikiran yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 



E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 

2. Metode Pengumpulan data 

a) Teknik Observasi 

Teknik obsevasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung terhadap system yang ada dalam operasi 

perusahaan, serta karyawan-karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

dalam menangani fungsi dan tugasnya di perusahaan. 

b) Teknik Interview 

Teknik interview yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau wawancara 

secara langsung kepada pihak yang bersangkutan didasarkan pada tujuan 

penelitian. 

3. Data yang diperlukan 

a) Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan 

kegiatan wawancara, yaitu : 

1. Sistim kebijakan PPOB 

2. Pengertian PPOB 

3. Keuntungan PPOB 

 



b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh tidak secara langsung, misalnya melalui media cetak, 

media elektronik atau lembaga lain. 

4. Metode Penyusunan Data 

Pada penelitian ini analisis yang digunakan deskriptif yaitu analisis yang 

dilakukan dengan cara memahami kebijakan PPOB dan memahami kegiatan 

promosi yang dilakukan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam 

mensosialisasikan kebijakan PPOB. Kemudian melakukan penafsiran untuk 

mendapatkan kesimpulan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : 

Dengan diterapkannya kebijakan baru PPOB (Payment Point Online Bank)  oleh 

PT PLN (Persero) kepada pelanggan PT PLN (Persero), Oleh sebab itu PT PLN 

(Persero) tepatnya bagian HUMAS PT PLN (Persero) melakukan sosialisasi 

langsung tentang kebijakan ini ke pelanggan PT PLN (Persero) . Diharapkan 
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dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pelanggan PT PLN (Persero) dapat 

mengetahui tentang kebijakan baru ini secara jelas dan dapat memperlancar 

pelaksanaan kebijakan PPOB (Payment Point Online Bank) ini. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Jasa 

Sektor jasa telah mengalami peningkatan secara dramatis. Jasa tumbuh 

lebih cepat dalam perekonomian dunia, menghasilkan seperempat nilai dari 

seluruh perdagangan internasional. Hal ini dapat dilihat dari dinamika yang terjadi 

pada industry jasa seperti : perbankan, asuransi, transportasi, pariwisata, dan 

konsultan. Selain itu terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba, seperti : LSM, 

lembaga pemerintah, rumah sakit, universitas dan lain-lain yang kini semakin 

menyadari bahwa peningkatan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan 

sangat diperlukan. (Kotler, 1995 : 452) 

jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh 

suatu kelompok kepada yang lainnya, yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak 

berakibat pada kepemilikan apapun (Philip Kotler dan Amstrong, 2001 : 11)   

Sedangkan jasa menurut Lamb, Hair dan Mc.Daniel adalah “hasil dari 

usaha penggunaan manusia dan mesin terhadap sejumlah orang atau obyek”. 

(2001 : 482) 

B. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk 

berkembang, dan mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran perusahaan harus 

dapat juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya 

berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap 

perusahaan. 



Adapun definisi pemasaran adalah : 

oPemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu    atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan  

o inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai 

dengan orang lain. ( Philip Kotler dan Amstrong, 2001 : 7) 

oPemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, 

harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan 

organisasi (Lamb, Hair, McDaniel, 2001 : 6) 

C. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Untuk mencapai keberhasilan pemasaran, suatu perusahaan memerlukan 

suatu kegiatan yang terkoordinasi atau yang lebih dikenal sebagai marketing mix 

atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah Alat bagi marketer yang terdiri 

dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan 

sukses.(Lupiyoadi, 2001 : 58) 

Variabel-variabel yang ada dalam bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut : 

a) Produk 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. 

b) Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk. 

 



c) Tempat 

Tempat adalah berbagai kegiatan yang membuat produk terjangkau oleh 

konsumen sasaran. 

d) Promosi 

Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya dan membujuk konsumen 

sasaran agar membelinya. 

Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan 

mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Kegiatan-kegiatan promosi 

meliputi periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, dan pemasaran langsung. 

 

Promosi yang dilakukan PT PLN (Persero) APJ Surakarta melalui banyak hal 

antara lain, media Dalam promosi terdapat Promotion Mix (bauran promosi), 

yaitu : 

1) Periklanan 

Menurut Lamb, Hair, dan Mc Daniel “periklanan adalah komunikasi 

bukan pribadi, satu arah mengenai sebuah produk atau organisasi yang 

dibayar oleh seorang pemasar”.(2001:11) 

Media komunikasi periklanan antara lain surat kabar, majalah, 

spanduk, papan reklame, radio, televisi, internet. Keuntungan utama dari 

periklanan tersebut adalah kemampuannya untuk mengkomunikasikan 

kepada sejumlah besar orang pada satu waktu. 

 



2) Promosi Penjualan 

Menurut Kotler “Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif 

yang beragam, berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian 

suatu produk atau jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh 

konsumen atau pedagang”.(1997:42) 

Berdasarkan sasarannya, promosi penjualan dapat diklasifikasikan 

menjadi : 

a. Promosi konsumen 

Misalnya produk sampel, kupon berhadiah, hadiah langsung, potongan 

harga, jaminan, garansi, pelayanan purna jual, demonstrasi, dan 

sebagainya. 

b. Promosi dagang 

Misalnya kredit pembelian, hadiah pembelian, periklanan bersama, 

pajangan bersama, kontes penjualan, dan sebagainya. 

c. Promosi bisnis 

Misalnya sponsor pertunjukan, demonstrasi dan peragaan dalam 

pertunjukan dagang, kontes penjualan, hadiah penjualan dalam tebakan 

dan permainan dan lain sebagainya dalam upaya menarik pelanggan. 

3) Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

Menurut Lamb, Hair, dan Mc Daniel “penjualan perseorangan 

adalah presentasi terencana kepada satu atau lebih calon pembeli dengan 

tujuan untuk menghasilkan penjualan”.(2001:11) 

 



4) Hubungan Masyarakat 

Menurut Kotler  “hubungan masyarakat adalah berbagai program 

untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya”.(1997:46) 

5) Pemasaran Langsung  (Direct Marketing) 

Menurut Kotler “pemasaran langsung merupakan sistem 

pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk 

menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu 

lokasi”. (1997:47) 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, 

ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik 

untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang 

menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda 

yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke 

bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-

perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan 

Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut 

direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan 

diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 

1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan 

kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja. 

Sejarah lebih rinci adalah sebagai berikut : 

Tahun 1001-1942  : Berdiri dengan nama NV NIGM milik swasta Belanda. 

Tahun 1942-1945 : Dikuasai Jepang dengan nama Jawa Dengki       

Jigiyosa 

Tahun 1945-1948 : Dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 

nama Jawatan Listrik dan Gas. 

Tahun 1948-1958 : Diambil alih swasta Belanda dengan nama 

NV.Soloche Electritet MIJ (S.E.M) 



Tahun 1958-1972 :   Dinasosialisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia 

berdasarkan UU No. 86/1958 dan PP No. 18, berybah 

menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tanggal 1 

Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik 

Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas. 

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. 

Saat itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN 

sebesar 300 MW. 

Tahun 1972-1994 :  Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan 

Umum Listrik Negara (Perum.PLN) berdasar PP No. 

54/1972. Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah 

No.17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha 

ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan 

kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak 

dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. 

Tahun 1994-sekarang : Status perusahaan berubah menjadi PT.PLN 

(Persero) berdasar PP No.23 tanggal 16 Juni 1994 dan 

Akte Notaris Sucipto, SH No. 169 tanggal 30 Juni 1994 

di Jakarta. 

Pada tanggal 10 April 2001 berdasarkan Keputusan General Manajer 

PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta No. 



388.K/021/PD.II/2001, tentang pembentukan organisasi Area Pelayanan 

Pelanggan, mulai 1 juni 2001 PT.PLN (Persero) yang dulu menggunakan nama 

PT.PLN (Persero) Cabang Surakarta berubah menggunakan nama PT.PLN 

(Persero) Cabang Surakarta berubah menggunakan nama PT,PLN (Persero) 

Area Pelayanan Pelanggan. Dan untuk selanjutnya mulai bulan Agustus 2004 

berubah nama lagi menjadi PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Surakarta yang berlaku hingga saat ini. 

2. Lokasi Perusahaan 

PT.PLN (Persero) APJ Surakarta terletak di pusat keramaian dan tepat 

di tengah pusat kota Surakarta, yang beralamat di jalan Slamet Riyadi No.468 

Surakarta. 

Dalam perkembangannya, PT PLN (Persero) telah mendirikan 6 Anak 

Perusahaan dan 1 Perusahaan Patungan yaitu : 

1) PT Indonesia Power; yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik 

dan usaha-usaha lain yang terkait, yang berdiri tanggal 3 Oktober 1995 

dengan nama PT PJB I dan baru tanggal 1 September 2000 namanya 

berubah menjadi PT Indonesia Power. 

2) PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB); bergerak di bidang pembangkitan 

tenaga listrik dan usaha-usaha lain yang terkait dan berdiri tanggal 3 

Oktober 1995 dengan nama PT PJB II dan tanggal 22 September 2000, 

namanya berubah menjadi PT PJB. 

3) Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam); yang bergerak dalam 

usaha penyediaan tenaga listiik bagi kepentingan umum di Wilayah Pulau 

Batam, didirikan tanggal 3 Oktober 2000. 



4) PT Indonesia Coronets Plus, yang bergerak dolam bidang usaha 

telekomunikasi didirikan tanggal 3 Oktober 2000. 

5) PT Prima Layman Nasional Engineering ( PT PLN Engineering), bergerak di 

bidang Konsultan Engineering, Rekayasa Engineering dan Supervise 

Konstruksi, didirikan pada tanggal 3 Ok-tober 2002. 

6) Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan), bergerak dalam 

usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau 

Tarakan. 

7) Geo Dipa Energi, perusahaan patungan PLN-PERTAMINA yang bergerak di 

bidang Pembangkit Tenaga Listrik terutama yang menggunakan energi 

Panas Bumi. 

Sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas, maka Anak Perusahaan 

diharapkan dapat bergerak- lebih leluassa dengan antara lain membentuk 

Perusahaan Joint Venture, menjual Saham dqlarn Bursa Efek, menerbitkan 

Obligasi dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Di samping itu, untuk 

mengantisipasi Otonomi Daerah, PLN juga telah membentuk Unit Bisnis 

Strategis berdasarkan kewilayahan dengan kewenangan manajemen yang 

lebih luas. 

3. Visi dan Misi Perusahaan 

Sebagai sebuah perusahaan yang besar, PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta mempunyai visi dan misi perusahaannya. Adapun visi dan misi 

perusahaannya adalah sebagai berikut: 

o Visi PT PLN 

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 

Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 



o Misi PT PLN 

- 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. 

- Selain itu, PT PLN (Persero) juga memiliki motto: "Listrik untuk 

Kehidupan yang Lebih Baik". 

4. Logo Perusahaan 

 

Gambar 3.2 Logo Perusahaan 

 



Keterangan : 

Kilat yang diwarnai ini adalah simbol tegangan, sedangkan warna biru 

garis-garis ini adalah udara, kemudian warna kuning  dasar ini 

menggambarkan cahaya. Alasan dibuat seperti itu karena tegangan 

yang paling tinggi adalah petir jadi gambar logo PLN yang tertera 

menyerupai kilatan petir.  

5. Dasar Hukum Organisasi 

PT PLN mempunyai dasar hukum dalam beroperasi untuk melayani 

masyarakat. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam kerja PT PLN 

adalah sebagai berikut: 

• Anggaran Dasar PLN tahun 1998 

• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) 

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 

(Persero) 

• Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, 

Tugas. 

• Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1998 tentang pengalihan Pembinaan 

terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang 

sebagian sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia kepada Menteri 

Negara Pendayagunaan BUMN. 

6. Nilai-nilai yang Dianut 

Sebagai sebuah perusahaan yang terpercaya dan memiliki pengaruh 

yang luas terhadap perkembangan masyarakat, PT PLN sendiri menganut 



beberapa nilai, seperti “Saling Percaya, INtegritas dan Pembelajar”. Selain itu, 

terdapat beberapa aspek yang juga menjadi anutan PT PLN dalam 

operasinya, antara lain: 

- Peka tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. 

Senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat 

memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai. 

- Penghargaan pada harkat dan martabat manusia. 

Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan 

dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam 

menjalankan bisnis. 

- Integritas. 

Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan obyektifitas dalam 

pengelolaan bisnis. 

- Kualitas produk. 

Meningkatkan kualitas dan keandalan produk secara terus-menerus dan 

terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan 

perusahaan. 

- Peluang untuk maju. 

Memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap 

anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai 

dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan. 

- Inovatif. 

Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota 

perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan 

karya inovatif. 



- Mengutamakan kepentingan perusahaan. 

Konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan 

menjamin di dalam setiap keputusan yang diambil ditujukan demi 

kepentingan 

- Pemegang saham. 

Dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya 

meningkatkan nilai investasi pemegang saham. 

7. Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatannya, PLN APJ Surakarta 

membagi tugas – tugas pelaksanaan kegiatan tersebut ke dalam beberapa 

divisi yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing 

berdasarkan deskripsi pekedaannya. Adapun bagian – bagiannya adalah 

sebagai berikut: Manager Unit APJ (dibantu oleh Asisten Manager Unit yang 

terdiri dari sembilan bagian), Asisten Manager Pemasaran, Asisten Manajer 

Niaga, Asisten Manajer Distribusi, Asisten Manajer Keuangan dan Asisten 

Manajer SDM & Administrasi. 

Adapun sembilan bagian Asisten Manager Unit tersebut adalah: 

Asisten Manager Unit Kinej a, Asisten Manager Unit Pengendalian Loses & 

PJU, Asisten Manager Pelaksana & Penertiban Tenaga Listrik, Asisten 

Manager Unit Perencanann, Asisten Manager Unit Account Executive, Asisten 

Manager Unit Hukum, Asisten Manager Humas, Kemitraan & Bins 

Lingkungan, Asisten Unit Lingkungan & Keselamatan Ketenagalistrikan dan 

Asisten Manager Unit Automatic Meter Reading. 

 



PT. PLN (Persero) APJ SURAKARTA 

 

Gambar 3.3  Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) 
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8. Divisi - Divisi dalam PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

a. Manajer Area Pelayanan dan Jaringan 

- Menyusun perkiraan kebutuhan tenaga listrik. 

- Menyusun dan menerapkan program penjualan listrik. 

- Memantau perkembangan jumlah pelangan dan jenis tarif. 

- Menyusun program peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. 

- Mengkoordinir dan mengendalikan pengoperasian jaringan tegangan 

menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR), sambungan 

rumah (SR) dan APPnya. 

- Mengkoordinir pembuatan Rencana Keda Anggaran Perusahaan 

(RKAP). 

- Melaksanakan kegiatn Pembinaan Kemitraan. 

- Menangani permasakahan hukum yang tedadi di lingkungan area. 

- Melaksanakan pengelolaan SDM, keuangan dan administrasi. 

- Membuat evabinsi secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan 

Pemasaran, Niaga, Distribusi, Keuangan, SDM, dan Administrasi. 

- Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok sesuai 

prosedur yang ditetapkan. 

b. Asisten Manajer Pemasaran 

- Memberi masukan untuk penetapan harga listrik. 

- Menyusun perkiman kebutuhan energy. 

- Membuat usulan pengembangan produk dan jasa baru. 

- Melaksanakan riset pasar. 

- Menyususn metode dan petunjuk pelaksanaan seguientasi pasar. 

- Menyusun metode dan petunjuk promosi. 



- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan penyuluhan ketenagalistrikan 

.dan prosedur pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat. 

- Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan pemasaran dan rencana 

perbaikan. 

c. Asisten Manajer Niaga 

- Mengkoordinir proses administrasi PB dan PD pada konsumen selektif. 

- Secara aktif membantu Unit dalam penyelesai klaim. 

- Secara aktif membantu Unit dalam manajemen baca meter. 

- Mengelolah dan mengkoordinir hasil penjualan tenaga listrik. 

- Memonitor pengelolaan piutang. 

- Mengelolah pemutusan dan penyambungan pelanggan yang 

menunggak. 

- Mengkoordinir pelaksanaan P2TL pada Unit di bawahnya. 

- Mengoperasikan dan memelihara system informasi. 

- Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan niaga dan rencana perbaikan. 

d. Asisten Manajer Distribusi 

- Membuat desain konstruksi berdasarkan desain standart. 

- Menyusun usulan pengembangan distribusi. 

- Menyusun analisis kinerja jaringan distribusi. 

- Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi. 

- Menyusun SOP pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi. 

- Membantu pelaksanaan PB dan PD pada konsumen selektif. 

- Melaksanakan pembangunan jaringan distribusi dan sarana lainnya. 

- Melaksnakan administrasi pembangunan. 



- Melahirkan pemuthakiran peta jaringan distribusi. 

- Mengelolah peneraan dan pengujian peralatan distribusi. 

- Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan operasi dan pemeliharaan 

distribusi serta rencana perbaikannya. 

e. Asisten Manajer Keuangan 

- Menyusun cash flow. 

- Menyusun dan memantau anggaran belanja dan pendapatan APJ dan 

UPJ. 

- Membuat laporan hasil penjualan listrik dan pendapatan lainnya. 

- Melaksanakan rekonsolias dan pengawasan aliran pendapatan 

(Receipt). 

- Melaksanakan tata laksana perbekalan. 

- Melaksanakan dan mengkoordinir pembiayaan operasi dan investasi. 

- Membuat laporan keuangan secara berkala. 

- Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan keuangan dan rencana 

perbaikannya. 

f. Asisten Manajer SDM & Administrasi 

- Menyusun dan mengusulkan. Formasi Tenaga Kerja (FTK). 

- Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pegawai. 

- Melaksanakan pengembangan karier pegawai. 

- Melaksanakan updating karier pegawai. 

- Melaksanakn kinerja karier pegawai. 

- Menyusun dan mengusulkan mutasi pegawai. 

- Memproses pelanggaran disiplin pegawai. 



- Mengelolah penyusunan anggaran pegawai dan pembayaran 

penghasilan pegawai. 

- Mengelolah kesekretariatan dan rumah tangga kantor. 

- Melaksanakan pembinaan keamanan dan K3. 

- Membuat evaluasi triwulan atas kagiatan. SDM & Administrasi serta 

rencana perbaikannya. 

g. Asisten Manajer Humas, Kemitraan & Bina Lingkungan 

Dalam struktur organisasi PT PLN (Persero) APJ Surakarta, divisi 

Hubungan Masyarakat digabungkan dengan bagian. Hukum dan 

Administrasi. Adapun fungsi Bidang Humas, Hukum, dan. Administrasi 

adalah sebagai berikut: 

- Menyusun kebijakan dan mengelolah hubungan kemasyarakatan dan 

pelanggan baik internal maupun eksternal. 

- Menyusun kebijakan dan mengelolah fasilitas kerja, sistem pengaman 

dan manajer kantor. 

- Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan Community Development. 

- Menyusun kebijakan administrasi. 

- Menyusun dan mengkaji produk – produk hukum dan peraturan – 

peraturan perusahaan. 

- Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan. 

- Menyususn standar fasilitas kantor. 

- Mengelolah asset tanah dan bangunan serta sarana kerja. 

- Mengelolah kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk. 

 



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang Humas, 

Hukum dan Administrasi membawahi beberapa sub bagain dan 

dibantu oleh Fungsional Ahli. 

a) Deputi manajer Hukum 

• Membuat produk – produk hukum yang diperlukan perusahaan. 

• Mengkaji produk – produk hukum dan peraturan yang masih 

ada di perusahaan secara periodik dan mengusulkan 

penyempurnaan. 

• Meneliti dan memerikasa kebenaran setiap produk hukum yang 

akan ditangani oleh General Manager. 

• Menyampaikan saran dan pendapat dalam menyelesaikan 

masalah hukum yang berkaitan dengan perusahaan. 

• Menyelesaikan proses letigasi dan non letigasi mewakili 

perusahaan. 

• Memberikan layanan jasa hukum bagi pegawai dan 

perusahaan. 

• Menyusun sistem informasi dokukmentasi hokum. 

• Bekerja sama dengan instansi terkait dalam pelayanan jasa 

hokum. 

• Melaksanakan sosialisasi produk hukum dan peraturan kepada 

pegawai, unit dan masyarakat. 

• Membantu menyelesaikan P2TL dari aspek legal. 

 

b) Deputi Manajer Administrasi Umum dan Fasilitas 



• Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan tata usaha 

kesekretariatan dan rumah tangga kantor. 

• Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian 

peralatan kantor dan sarana kerja. 

• Mengatur kegiatan yang berkaitan dengan angkutan dan 

kendaraan, pengendalian BBM dan biaya pemeliharaan 

kendaraan dinas. 

• Membuat rencana fasilitasd an sarana kantor. 

• Mengkoordinir pengelolaan fasilitas dan sarana kantor, 

inventarisasi dan pengamanannya. 

• Mengkoordinir keamanan kantor dan melakukan pembinaan 

satuan keainanan dan Unit-Unit. 

• Mengendalikan biaya administrasi dan perneliharaan sarana 

kantor. 

c) Deputi Manajer Hubungan Masyarakat dan Peduli Lingkungan 

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan 

Pengelolaan Kehumasan (Public Relations), Peduli Lingkungan 

(Community Development), Kemitraan dan Perpustakaan. Dalam 

menjalankan tugas-tugas tersebut, bidang ini mempunyai fungsi: 

• Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi internal 

maupun eksternal. 

• Melaksanakan hubungan masyarakat kepada semua pihak. 

(Public Relations). 

• Menciptakan dan membangun opini publik yang positif guna 

menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. 



• Melaksanakan tugas – tugas protokolir. 

• Mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang berkatian 

dengan pelayanan public. 

• Melakukan evaluasi pendapatan publik dan monitoring komplain 

yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. 

• Menyusun kebijakan pengelolaan peduli lingkungan (Community 

Development). 

• Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kemitraan. 

• Melakukan manajemen perpustakaan. 

9. Lingkup PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

Wilayah kerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta menjangkau di hampir 

semua kabupaten dan kotamadya dalam Propinsi Jawa tengah. Pemetan 

wilayah kerjanya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1  Wilayah Kerja PT.PLN (Persero) 

Di Jawa Tengah 

 

No Wilayah Kerja Alamat 

1. 
PT. PLN (Persero) APJ 

Surakarta 

Jl. Slamet Riyadi 468 Surakarta 

Telp. ( 0271 ) 722091, 123 

www.plnsolo.co.id

2. UPJ Surakarta Kota 
Jl. Slamet Riyadi 468 Surakarta 

Telp. ( 0271 ) 641123, 645646 



3. UPJ Manahan 
Jl. MT. Haryono No 29 Surakarta 

Telp. (0271) 712913, 723237 

4. UPJ Kartosuro 

Jl. Indronoto No 20 Ngabeyan 

Kartasuro 

Telp. (0271) 780758 

5. UPJ Grogol 
Jl. Langenharjo No 462 Sukoharjo 

Telp. (0271) 622265 

6. UPJ Sukoharjo 

Jl. Jakgung R Suprapto No 5 

Sukoharjo 

Telp. (0271) 593038, 590266 

7. UPJ Wonogiri 
Jl. Prof Dr. Ir. Sutami Wonogiri 

Telp. (0273) 321613 

8. UPJ Jatisrono 
Pandean RT 02/06 Jatisrono 

Telp. (0273) 411431 

9. UPJ Karanganyar 
Jl. Cik Di Tiro Karanganyar 

Telp. : (0271) 58906658 

10. UPJ Palur 

Jl. Nusa Indah No 47 

(Perumnas Palur) 

Telp. (0271) 825951, 825953 

11. UPJ Sragen 
Jl. RA Kartini Sragen 

Telp. : (0271) 891134, 892361 

12. UPJ Sumberlawang 
Jl. Raya Solo-Purwodadi Km 28 

Telp. (0271)  7088008 



B. Laporan Magang Kerja 

1. Pengertian Magang Kerja 

Magang kerja adalah kegiatan penunjang perkuliahan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dengan diterjunkan secara langsung ke dunia 

kerja untuk melihat secara langsung penerapan dari berbagai teori yang 

telah dipelajari dalam bangku kuliah. Sasaran magang kerja adalah usaha 

kecil dan menengah, koperasi, instansi pemerintah / swasta dan kelompok 

masyarakat yang sekiranya berhubungan dengan teori yang telah dipelajari 

oleh mahasiswa. 

2. Tujuan Magang Kerja 

a. Tujuan Umum 

-Untuk menyelaraskan antara pencapaian pembelajaran di kampus   

dengan dinamika pekerjaan di masyarakat. 

-Untuk meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi dan 

daya saing. 

b. Tujuan Khusus 

a. Memberdayakan mahasiswa dan meningkatkan wawasan pekerjaan      

melalui pengalaman kerja. 

b. Melatih mahasiswa memasuki dunia kerja dan menambah wawasan 

pekerjan. 

 

3. Manfaat Magang Kerja 

a. Meningkatkan kualitas para lulusan. 

b. Mempermudah dalam penulisan tugas akhir. 



4. Pelaksanaan Magang Kerja 

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Kerja 

Jangka waktu  :  2 Februari – 27 Februari 2009 

Tempat : PT.PLN (Persero) APJ Surakarta 

 Jl.Slamet Riyadi 468 Surakarta. 

b. Kegiatan Magang Kerja 

Senin-Kamis  : pukul 07.00-15.00 WIB 

Jumat : pukul 06.00-14.30 WIB 

Sabtu  : Libur 

Istirahat  : pukul 12.00-13.00 WIB 

5. Rincian Kegiatan Magang Kerja : 

a. Mengkliping pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan 

PT.PLN (Persero). 

b. Melipat dan merapikan brosur. 

c. Mengikuti senam pagi bersama karyawan dan briefing setiap hari 

Jumat. 

d. Membuat Press Release kegiatan “ Penyegaran petugas tehnik “ 

PT.Wahana Sejahtera dengan PT.PLN (Persero) APJ Surakarta di 

Tawangmangu. 

e. Membuat desain poster “Hemat Listrik PLN”. 

f. Mengikuti bakti sosial pembagian sembako bagi korban banjir di daerah 

Surakarta dan sekitarnya. 

C. Pembahasan 



Akibat jumlah pelanggan listrik di Jawa Tengah terus meningkat rata-rata 

4% atau 205.000 pelanggan per tahun. Kenaikan ini menyebabkan jumlah 

pelanggan pada 2007 mencapai 5.955.388 pelanggan dengan dengan total daya 

tersambung sebesar 5,80 KVA. Distribusi listrik sebesar ini menyebabkan rasio 

elektrifikasi di seluruh jaringan mencapai 65,95%. Seiring dengan peningkatan 

ini,  tanggung jawab dan biaya operasional PT PLN (Persero) bertambah besar 

pula. Dan juga seiring dengan kemajuan teknologi yang cenderung segala 

sesuatunya menjadi lebih mudah dan praktis, dan yang terpenting untuk 

peningkatan mutu pelayanan PT PLN (Persero) kepada pelanggan PLN. Oleh 

karena itu agar PT PLN (Persero) dapat selalu tetap eksis dalam 

mempertahankan pasokan listrik kepada pelanggannya. maka melalui Keputusan 

Manajemen PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta APJ 

Surakarta No : 017.Pm/MAPJ-SKA/2008, diputuskan untuk menerapkan 

Pembayaran listrik dengan sistem kebijakan baru PPOB (Payment Point Online 

Bank) bagi masyarakat pelanggan PT. PLN (Persero), dimana kebijakan tersebut 

mulai diberlakukan di Jawa Tengah pada bulan Desember 2008. Sebelumnya 

kebijakan ini, telah diberlakukan oleh PT.PLN (Persero) di Jawa Barat. Dengan 

diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan bagi pelanggan PT.PLN (Persero). 

1. Penerapan Kebijakan PPOB (Payment Point Online Bank) 

Payment Point Online Bank atau disingkat PPOB adalah layanan 

pembayaran rekening listrik pelanggan PLN secara online melalui jasa 

bank.PPOB didesain sebagai alternatif cara bayar listrik yang bersifat online 

real time dengan mengandalkan sepenuhnya pada kualitas layanan 

perbankkan dengan didukung oleh fasilitas dan jaringan perbankan yang 



berbasis pada kemajuan teknologi informasi ( TI ). PLN dengan beberapa kali 

kebijakan telah berupaya memperbaiki sistem pembayaran rekening listrik 

pelanggannya mulai dari manual, offline kemudian sekarang menuju ke 

online.PPOB (Payment Point Online Bank) menggunakan jasa bank sebagai 

lembaga keuangan, lembaga Switching sebagai gateway lalulintas data, dan 

data pusat PLN sebagai penyedia data. Dengan adanya PPOB, maka loket 

payment point yang selama ini bekerjasama dengan PLN mengalami 

peralihan kemitraan dengan menjadi downline bank atau mitra kerja bank. 

Selanjutnya, payment point yang telah menjadi downline-nya bank berubah 

menjadi PPOB yang melayani tagihan listrik secara online bank. Pada 

prinsipnya, layanan PPOB difokuskan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan pembayaran tagihan listrik di loket payment point 

memiliki kemampuan untuk mengelola pembayaran tagihan listrik dengan 

lebih professional menyerupai lembaga perbankan. Dan saat ini PLN 

Distribusi Jawa Tengah dan DIY sudah menjalin kerjasama dengan tujuh 

bank serta POS Indonesia. Ketujuh bank tersebut yakni ; BNI, BRI, NISP, 

Bank Bukopin, Bank Danamon, BPR KS dan Bank Mandiri. Dan melalui 

PPOB pelanggan juga dapat membayar rekening listrik di semua delivery 

channel bank seperti ; mesin ATM, auto debit, kartu kredit, SMS banking 

hingga internet banking. Berbagai fasilitas tersebut dapat diakses bagi 

nasabah bank yang bersangkutan. Akan tetapi bagi pelanggan yang tidak 

menjadi nasabah bank, bank telah menjalin kerjasama dengan payment point 

KUD maupun warung kecil downline-nya bank untuk dapat menerima 

pembayaran listrik. Yang hingga kini telah mencapai ribuan. 

Skema dan Alur Pembayaran PPOB 



3.4 Daftar Gambar Skema dan Alur Pembayaran PPOB 

 

Keterangan : 

1 dan 2 : Pelanggan PLN yang memiliki rekening di bank dapat 

menikmati layanan online yang disediakan oleh bank-bank yang 

telah bekerjasama dengan PT.PLN (Persero). 

3 : Layanan tersebut terdiri atas Sms banking, Internet banking, Auto 

debet, Mesin ATM, dan Kartu kredit. Dengan waktu layanan 24 

jam. 

4 : Laporan pembayaran langsung masuk ke bank-bank yang 

bersangkutan dan kemudian diproses oleh pihak bank. 

5 : Kemudian disetiap bulannya sesuai dengan batas waktu 

pembayaran rekening listrik yang telah ditetapkan pihak bank 
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bertanggung jawab memberikan laporan keuangan kepada pihak 

PT.PLN (Persero) dan mentransfer uang ke PT.PLN (persero) 

a dan b : Bagi pelanggan yang tidak mempunyai rekening bank dapat 

juga menikmati fasilitas pembayaran rekening listrik dengan sistim 

PPOB dengan melalui downliner-downliner bank yang tersebar 

diseluruh wilayah Surakarta.hanya dengan memberi keterangan 

nomor rekening listirk . 

c dan d : Downliner-downliner bank membayarkan uang pembayaran 

rekening listrik para pelanggan PLN ke perusahaan SMG 

(Penyedia jaringan PPOB) yang telah bekerjasama dengan pihak 

bank. 

e : Dan setiap bulannya pihak bank bertanggung jawab melaporan 

laporan keuangan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan 

PLN ke PT.PLN (Pesero) sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan dan kemudian bertanggung jawab mentransfer uang 

ke PT.PLN (Persero). 

 

2. Biaya administrasi Bank 

Pemanfaatan layanan perbankan untuk beberapa jenis transaksi 

keuangan atau pembayaran, pada umumnya oleh bank dikenakan biaya 

administrasi. Demikian juga dengan pembayaran tagihan listrik melalui 

Payment Point Online Bank (PPOB), pihak bank menetapkan biaya 

administrasi sebesar Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) sampai Rp.5000,- 

(Lima ribu rupiah). Biaya administrasi ini sepenuhnya menjadi kewenangan 



bank untuk menetapkannya. Sehingga tarif yang ditetapkan antara bank yang 

satu dengan yang lain berbeda-beda pula. 

Biaya administrasi bank dikenakan sebagai konsekuensi 

pemanfaatan layanan bank dan untuk mengganti biaya sarana dan prasarana 

online. Dan juga digunakan oleh masing-masing bank sebagai investasi untuk 

mengembangkan infratruktur jaringan teknologi informasi, pemeliharaan atau 

perawatan jaringan dan penyempurnaan sistim layanan yang dibangun pada 

setiap payment point yang menjadi downline bank. Dalam bekerjasama 

dengan pihak bank PT.PLN (Persero), hanya memperoleh jaminan dan 

dukungan sepenuhnya dari pihak bank bahwa uang pembayaran tagihan 

listrik pelanggan dijamin keamanannya dan terlindungi dari tindakan yang 

tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pelanggan. PT.PLN dari hasil 

kesepakatan dengan pihak bank, PT.PLN (Persero) bertanggung jawab 

memberikan ongkos tagih kepada pihak bank. Dan pihak bank bertanggung 

jawab kepada PT.PLN melaporkan dan menyetorkan uang.Dan berikut daftar 

biaya layanan Praqtis pelanggan PLN Jateng dan DIY : 

 



Tabel 3.2 Daftar Biaya Layanan PRAQTIS pelanggan PLN Jateng dan DIY 

BIAYA ADMINISTRASI (RUPIAH) 

NO LEMBAGA Loket/ 

Teller 
ATM Auto Debet 

Phone 

Banking

Mobile 

Banking

Internet 

Banking 

Credit 

Card 

1
Bank Central 

Asia 
Gratis 2000 2000 2000 2000 - Gratis 

2 Bank Panin 2500 2500 2500 1650 2500 2500 - 

3
Bank Rakyat 

Indonesia 
2000 2000 - - - - - 

4
Bank Buana 

Indonesia 
2000 2000 2000 - 2000 - - 

5

Bank 

Tabungan 

Negara 

2000 2000 2000 - 2000 - - 

6

BPR 

Karyajatnika 

Sadaya 

2500 1500 1500 - - - - 

7 Bank Lippo  2000 - - - 2000 5000 

8 Bank NISP  2500 2500 2500 - - - 

9
Bank Bumi 

Putra 
4000 2500 2500 - - - - 

10 Bank Bukopin 1500 1500 1500 - - 1500 - 

11 Bank Hagakita 2500 2500 2500 - - - - 



12 Bank Victoria 2500 - 2500 - - - - 

13 Bank Niaga - - 3500 - - - - 

14 Bank Century 2500 - 2000 - - - - 

15 Bank Mega - 2000 2000 2000 2000 - - 

16 Bank BII - 2000 5000 - - - - 

17 Bank Ganesha 2000 2000 2000 - - - - 

18 Citibank - - Gratis - - - 5000 

19 
Bank Ina 

Perdana 
2500 - 2500 - - - - 

20 Bank Maspion 2000 2000 2000 - - - - 

21 
Bank ABN 

Amro 
- - 1500 - - - 5000 

22 
Bank 

Danamon 
- 2500 2500 - -  - Gratis 

23 
Bank Mandiri 

Syariah 
2500 2500 2500 - - - - 

24 Bank HSBC - - 5000 - - - 5000 

25 Bank Mandiri 4000 2500 4000 2500 2500 2500 2000 

26 Bank Permata - 2000 2000 2000 2000 2000 - 

27 Bank Ekonomi 5000 Gratis Gratis Gratis - - - 

28 
PT.Pos 

Indonesia 
Gratis - - - - - - 



3. Keuntungan PPOB 

Keuntungan PPOB dibagi atas beberapa hal berikut : 

a. PPOB memberikan kemudahan pembayaran tagihan listrik lewat downline 

bank yang tersebar luas di masyarakat. Dan prosesnya cepat. 

b. Pembayaran dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dengan datang 

ke loket pembayaran terdekat seperti : KUD, Wartel, Kelurahan, dan 

kantor pos, dan juga bisa melalui SMS banking dan  internet banking. 

c. Pembayaran listrik dapat dilakukan 24 jam, melalui layanan perbankan 

ATM, SMS banking, dan internet banking. Hal ini, sebagai solusi jika PP 

downline bank sudah tutup. 

d. Dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Menghemat waktu 

karena tidak perlu antri lagi dan menghemat biaya transportasi bagi 

pelanggan yang rumahnya di daerah, karena pelanggan tidak perlu jauh-

jauh lagi ke kantor UPJ PLN. 

e. Meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan 

kerja baru, karena membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat sebagai 

mitra kerja PLN dan bank. Melalui PPOB, setiap warga mempunyai 

kesempatan yang sama untuk membuka usaha sebagai tempat 

pembayaran rekening listrik. 

f. Mendorong pemanfaatan teknologi dan infrastruktur telekomunikasi 

hingga ke pelosok daerah. Dipastikan, daerah yang terpencil akan 

mendapat mendapat pertimbangan tersendiri bagi penyedia layanan 

telekomunikasi karena adanya peluang bisnis baru. Sistem on line melalui 

PPOB mewajibkan adanya saluran teknologi yang lebih canggih lagi agar 

transaksi pembayaran dapat berjalan. 



g. Pelanggan PLN dapat menyelesaikan pembayaran tagihan rekening listrik 

secara bebas, karena tidak terikat oleh satu loket payment point tetapi 

bisa dimana saja pada setiap loket PPOB terdekat dengan domisili 

pelanggan. 

h. Keamanan yang terjamin oleh bank yang bersangkutan. 

Dengan dukungan fasilitas layanan perbankan, maka layanan PPOB 

kedepannya dirancang untuk bisa menjadi One Stop Service Outlet Bank. 

Dengan maksud, setiap loket PPOB nantinya bisa dimanfaatkan sebagai 

tempat pembayaran lainnya, selain tempat bayar tagihan listrik. Misalnya, 

sebagai tempat membayar rekening telepon, PDAM, tagihan pasca bayar 

handphone, angsuran kendaraan atau cicilan kredit perumahan (KPR) dan 

lain sebagainya. 

4. Sosialisasi PPOB 

Setelah menetapkan kebijakan PPOB ini, PT.PLN (Persero) 

Surakarta kemudian melakuan uji coba dengan cara masih membuka loket 

pembayaran di kantor  PT.PLN (Persero) cabang UPJ Surakarta kota, UPJ 

Manahan, UPJ Grogol, dan UPJ Palur. Dengan tidak dikenakan pungutan 

biaya. Dan kemudian pada bulan Mei 2009 uji coba ini di hentikan dan 

sepenuhnya menggunakan sistim PPOB. 

Karena kebijakan PPOB ini, tergolong kebijakan baru. Sehingga 

PT.PLN (Persero) APJ Surakarta khususnya bagian Humas dalam upaya 

memperkenalkan kebijakan ini ke masyarakat pelanggan PLN melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat kota Surakarta. Dan berikut adalah salah satu 

upaya yang dilakukan Humas  PT.PLN (persero) APJ Surakarta dalam 

mensosialisasikan sistim kebijakan PPOB (Payment Point Online Bank). 



5. Sosialisasi PPOB menurut variabel-variabel bauran promosi 

Sosialisasi kebijakan PPOB, menurut variabel-variabel bauran 

promosi adalah sebagai berikut : 

a. Periklanan 

Dalam mensosialisasikan sistim kebijakan baru PPOB, PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta menggunakan media periklanan sebagai alat 

untuk memperkenalkan PPOB ke masyarakat. Dan media komunikasi 

yang digunakan PT.PLN dalam upaya mensosialisasikan PPOB adalah 

sebagai berikut : Dan media komunikasi periklanan yang digunakan 

PT.PLN (Persero) APJ Surakarta antara lain : 

� Media cetak, misalnya melalui Koran (Solo Pos, Kompas, Jawa Pos, 

Suara Merdeka, Joglosemar) , majalah,brosur,pamflet, poster, banner 

dan x-banner. 

• Media elektronik, misalnya radio ( radio lokal yaitu dengan sistim tanya 

jawab antara pihak humas PT.PLN (Persero) APJ Surakarta dengan 

masyarakat kota Surakarta pelanggan PLN. Setiap hari senin di radio 

RRI Surakarta dan radio Suara Slank) 

• televisi (televisi local TATV), telepon, faximil, teleks, dan internet 

(melalui internet sosialisasi PPOB dilaksanakan lewat website PLN) 

• Pajangan di luar ruangan (Outdoor), misalnya poster, pamflet, papan 

nama, neonsign, papan reklame, dan spanduk. 

b. Promosi Penjualan 

Berdasarkan sasarannya, promosi penjualan PT.PLN 

(Persero) Surakarta dapat diklasifikasikan menjadi : 

 



� Promosi konsumen 

Dan salah satu wujud promosi konsumen PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta adalah kupon berhadiah dan hadiah langsung. 

Kupon berhadiah diberikan kepada pelanggan PT PLN 

(persero), dengan syarat pembayaran listrik tanggal 6-10 ditiap 

bulannya. Dan kemudian akan diundi setiap bulannya. Sesuai 

dengan program PT PLN(Persero) yaitu pembayaran listrik tepat 

waktu. Sedangkan hadiah langsung diberikan secara langsung 

kepada pelanggan PT PLN (Persero) di acara-acara tertentu 

yang berwujud : payung, mug, kalender, tas, buku diary, 

bolpoin, gantungan kunci, dan lain-lain. Yang bertuliskan logo 

PLN atau bertuliskan Program PLN. 

• Promosi dagang 

Dan promosi dagang yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) 

adalah periklanan bersama dan pajangan bersama yang 

dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain dalam 

mempromosikan program-program PLN. Contoh : PT PLN 

bekerjasama dengan instansi sekolah, dengan membuat 

spanduk yang bertuliskan ajakan menghemat listrik di 

lingkungan sekolahan. 

• Promosi bisnis 

Dan promosi bisnis yang digunakan PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta adalah sponsor pertunjukan dan menyertakan boneka 

maskot PLN sebagai peraga di setiap acara-acara PT PLN 

(Persero). Dan sosialisasi sponsor pertunjukan diwujudkan 



lewat berbagai macam kegiatan yang diadakn oleh PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta seperti : mensponsori acara-acara 

pendidikan, memberikan bantuan pinjaman dana bagi 

pengusaha kecil, memberikan bantuan sembako bagi korban 

bencana alam, memberikan santunan kepada anak yatim piatu 

dan masih banyak lagi lainnya. 

c. Personal selling 

Dalam upaya mensosialisasikan kebijakan PPOB, PT.PLN 

(Persero) APJ Surakarta menggunakan variabel personal selling yang 

berfungsi membantu mensosialisikan PPOB di masyarakat. Dalam hal ini, 

yang berperan sebagai personal selling adalah karyawan bagian humas 

PLN dan seluruh karyawan PLN yang bertempat tinggal tersebar di 

wilayah Surakarta dan sekitarnya.Dengan cara membantu 

mensosialisasikan program-program PLN ke masyarakat.Dan personal 

selling juga berfungsi menghemat biaya promosi perusahaan. 

d. Hubungan masyarakat dan pemasaran langsung 

Didalam PT.PLN (Persero) yang bertugas sebagai mediasi antara 

PT.PLN (Persero) dan masyarakat adalah bagian Humas. Oleh sebab itu, 

bagian humas juga berperan penting dan bertanggung jawab dalam 

keseluruhan upaya sosialisasi PPOB ke masyarakat. Dan beberapa 

kegiatan pemasaran langsung yang telah dilakukan humas PT.PLN 

(Persero) APJ Surakarta adalah dengan melakukan sosialisasi PPOB  

mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, dan kabupaten yang tersebar di 

seluruh wilayah sekarisidenan Surakarta. Humas PLN juga melakukan 

sosialisasi PPOB  denagn ibu- ibu PKK, ke sekolah-sekolah, dan instansi-



instansi pemerintah. Dan berikut daftar alamat kios pembayaran on-line di 

daerah Surakarta : 

 

Tabel 3.3 Daftar Alamat Kios Pembayaran On-line  

Di daerah Surakarta 

 

Grogol 

1 KSU Mawar Kec. Pasar Kliwon 

2 PT. Wahana Sejahtera Jl. Langen Harjo 42 

3 CV. Cipta  Jaya Solobaru Jl. Palem Raya Solobaru 

Manahan 

1 PT. Wahana Sejahtera Jl. Malabar Utara No.32-33 Mojosongo 

2 PT. Wahana Sejahtera Jl. Setiabudi No.87 Surakarta 

3 KUD Gondang Rejo Jl. Raya Solo Purwodadi Km.15 

4 Kal. Mojosongo Kal. Mojosongo 

5 Kal. Sumber Kal. Sumber 

6 KPN. Asih Jl. Mangunsarkono 

7 KOP.Penca Harapan Jl. Ir. Soetami No 88 

8 KPRI. Guyub Rukun Jl. Tanjung IX No.10 Karang Asem 

9 Kal. Manahan Jl. Manyar Gremet 

10 Kal. Banyuanyar Jl. Adisumarmo 56 

Palur 

1 KBKR-Ngringo Palur Jl. Nusa Indah No.14 Perumnas Palur 

2 KUD. Kebakkramat Wirorejan-Kebakkramat 



3 KUD. Kebakkramat Jl. Raya Simo-Kebakkramat 

4 CV. Cipta Jaya Jl. KS. Tubun No 3 Wonogiri 

Surakarta Kota 

1 KSU. Mawar Kal. Pasar Kliwon 

2 KSU. Bineka karya Jl. Makamhaji No 433 

3 KSU. Kal. Tipes Jl. Cokrobaskoro III / 13 

4 KOP. Penca Harapan Jl. Ir. Soetami No 88 

5 KSU. Sedyo Mulyo Jl. Tegal Keputren RT 4 / RW 4 

6 KSU. Kel.Kratonan Jl. Pringgondani Surakarta 

7 PT. Wahana Sejahtera Jl. Arifin No 6 

8
Pt. Wahana Sejahtera (Loket 

Mobil Keliling) 
Jl. Arifin No 11 

9 KPN. Sejahtera Jl. Kyai Mojo, Semanggi, Solo 

10 KPN. Guyub Rukun Jl. Tanjung IX No 10 Karangasem 

11 PT. Candi Mulya Jl. Pinang No 354, Sukoharjo 

12 KUD.Dewi Sri Jl. Desa Blimbing Kec. Gatak 

13
CV. Cipta Jaya 

Gerai Mall Solo Square 
Jl. Slamet Riyadi 

14
CV. Cipta Jaya 

(Hypermart Gran Mall) 
Jl. Slametriyadi 273 

6. Hambatan PPOB 

Hambatan PPOB dibagi atas beberapa hal berikut : 

a. Bagi pelanggan PLN : 

o Masih banyak masyarakat Surakarta khususnya di daerah 

pedesaan yang belum mengetahui proses kebijakan PPOB ini. 



o Karena menggunakan sistim online sehingga, terkadang prosesnya 

terhambat dikarenakan sistim internet yang sedang terganggu. 

o Karena banyaknya  downline PPOB yang tersebar di wilayah 

Surakarta dan bahkan dalam satu wilayah bisa terdapat lebih dari 

tiga tempat pembayaran online rekening listrik, sehingga 

masyarakat cenderung kebingungan dalam hal pencarian tempat 

pembayaran. 

b. Bagi downliner bank (Pemilik tempat pembayaran rekening listrik) : 

o Proses terkadang terhambat dikarenakan sistim internet 

yang sedang terganggu.  

o Adanya peraturan minimal deposit sebesar  kurang lebih 

Rp.1000.000,-  dan antara bank yang satu dengan yang lain 

berbeda-beda. 

o Timbulnya persaingan antara sesame downliner-downliner 

bank, dikarenakan tidak adanya pembatasan jumlah downliner di 

setiap wilayah. 

o Adanya Image print out EDC yang terkadang masih diragukan 

keabsahannya oleh masyarakat.  

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan kebijakan PPOB bagi masyarakat pelanggan PT.PLN (Persero) 

APJ Surakata didasarkan atas keputusan Direksi No.017.Pm/MAPJ-

SKA/2008   yang mana kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada bulan 

Desember 2008. 

2. Penerapan kebijakan PPOB menguntungkan bagi pelanggan PT.PLN 

(Persero) APJ Surakarta. 

3. Biaya layanan PPOB berbeda-beda antara bank yang satu dengan yang lain 

mulai Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) hingga RP.5000,- ( lima ribu 

rupiah) per lembar.dan sepenuhnya biaya layanan yang dibayarkan kepada 

bank adalah wewenang bank bukan PT.PLN (Persero) APJ Surakarta. 

4. Dalam mensosialisasikan kebijakan PPOB, Humas PT.PLN (Persero)APJ 

Surakarta menggunakan variabel bauran pemasaran : Periklanan, personal 

selling, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung. 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. PT.PLN (Persero) APJ Surakarta sebaiknya terus melanjutkan sosialisasi 

dengan kegiatan penyuluhan ke daerah-daerah terpencil di karisidenan 



Surakarta. Karena masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum 

mengetahui  sistim kebijakan PPOB (Payment Point Online Bank) yang 

sebenarnya. Agar dapat mengurangi pendapat masyarakat yang bersikap 

kontra terhadap kebijakan ini. 

2. PT.PLN (Persero) dan pihak bank sebaiknya memperjelas pembatasan 

jumlah downliner bank di setiap wilayah di Surakarta dan sekitarnya, 

sehingga dapat mengurangi persaingan yang terjadi di antara para downliner-

downliner bank. 

3. Bagi pihak penyedia jaringan yang bekerjasama dengan pihak bank, 

sebaiknya terus meningkatkan kualitas jaringan penunjang PPOB, sehingga 

dapat mengurangi hambatan yang terjadi pada saat proses transaksi 

pembayaran online sedang berlangsung. 
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Gambar Loket Resmi PPOB 

 



Peninjauan Proses PPOB Oleh Petugas PT.PLN (Persero) AJP Surakarta 

 



Contoh Tugas yang diberikan oleh Humas PT.PLN (Persero) AJP Surakarta pada 

saat Magang 



Contoh Hasil Tugas dari Tugas yang diberikan diatas 

Contoh Brosur PPOB 

 












