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ABSTRAK 

 

Pada laporan  tugas akhir ini, penulis memilih judul Sistem Penjualan Tenaga Listrik 

pada Pasang Baru PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. Tujuan 

penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan tenaga listrik pada pasang baru 

prabayar PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan penulis dalam pembuatan laporan ini menggunakan metode observasi 

dan wawancara yaitu mencari data dengan bertanya langsung kepada Junior Analyst 

Keuangan dalam lingkungan PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. 

Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan sarana pendukung seperti studi 

pustaka dan dokumentasi sebagai penunjang sistem penjualan tenaga listrik pada pasang baru 

Rayon Telanaipura. Adapun hasil laporan menunjukkan pelayanan pelanggan yang memiliki 

kepercayaan masyarakat di Indonesia dan sistem penjualan tenaga listrik pada pasang baru 

prabayar sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) PT PLN (Persero) 

WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura, dan tingkat ketelitian yang sistematis dapat dengan 

mudah pihak PT PLN Pusat mengawasi kinerja Rayon Telanaipura. Kemudian,  kegiatan 

penjualan tenaga listrik pada pasang baru prabayar hanya memiliki kendala dalam dimensi 

keandalan, daya tanggap dan empati kepada pelanggan yang harus diperhatikan untuk 

kedepannya.  

 

Kata Kunci : Sistem Penjualan Tenaga Listrik, Pasang Baru Prabayar PT PLN 

(Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this final report, the writer choose the title power sales system on new prepaid tide PT PLN 

(Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. The purpose of this paper is to find out how the 

power sales on the new prepaid pairs PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. 

Technique of collecting used by the author in making this report using the method of observation and 

interview are looking for data by asking directly to junior financial analyst in the envirotment of  PT 

PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. In addition the authors also perform data 

collection by supporting facilities such as literature study and documentation as a support system 

electric power sales in new pairs. Whatever the results of the report show that customer servise that 

has public trust in Indonesia and the systematic level of accuracy can be easily the PT PLN central 

supervise the performance Rayon Telanaipura. Then, the electric power sales activity on the new 

prepaid pairs only has constraints in the dimensions of reliability, responsiveness and empthy to the 

customers to watch out fo in the future. 

 

Key words : Power sales system, install new prepay PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon 

Telanaipura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini, kebutuhan primer masyarakat di dunia bertambah. Dahulu kita 

mengenal bahwa kebutuhan primer hanya terbatas pada sandang, pangan, papan. Kita ketahui 

hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda 

kehidupan. Bahkan dalam masalah kedaulatan sebuah Negara, peranan listrik ini sangat di 

prioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Negara tersebut. Dan 

sebenarnya, tidaklah berlebihan hal tersebut terjadi, karena memang faktanya listrik sangat 

dibutuhkan di setiap elemen kehidupan. Salah satu kebutuhan yang  penting sekarang adalah 

kebutuhan akan listrik. Listrik terbukti menjadi sebuah bagian utama untuk kelangsungan 

hidup manusia. Berbagai hal, mulai dari perekonomian, transportasi, bahkan untuk dalam 

lingkup kecil pun bergantung dari sumber daya listrik ini, untuk menjalankannya. Dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan masyarakat di dunia membutuhkan aliran listrik untuk 

menjalani kehidupannya dengan cara melakukan transaksi pembelian arus listrik di masing – 

masing Negara termasuk Negara kita Indonesia. 

 PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan, keberadaan BUMN di 

Indonesia dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat 

luas. Maka dari itu PT PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus memperbaharui kinerja 

dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, sehingga citra PT PLN (Persero) dimata 

masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan pelayanan yang baik sehingga 

memuaskan pelanggannya.   



  Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, penyedia tenaga listrik 

dikuasai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah, 

yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi 

dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. 

Diterbitkannya Undang-undang ini adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, dikarenakan penyedia tenaga listrik 

merupakan kegiatan padat modal dan teknologi, sejalan dengan prinsip otonomi daearah serta 

demokratisasi  

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, PT. PLN 

(Persero) mengalami perkembangan yang pesat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah 

pelanggan. PT PLN (Persero) WS2JB (Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu) Area 

Jambi, jumlah pelanggan tarif rumah tangga pada tahun 2017 sebanyak mencapai ± 

1.470.129. Perkembangan ini menuntut PT. PLN (Persero)  memiliki mutu dan standar 

pelayanan masyarakat. Dalam pelayanannya, PT. PLN (Persero)  harus didukung dengan 

sarana dan prasarana yang memadai, kinerja karyawan yang baik serta perencanaan sistem 

yang terstruktur.  Adapun jumlah pelanggan tersebut dibentuk ruang lingkup dalam pekerjaan 

pelayanan yang menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi meliputi: 

1. Rayon Telanaipura  

2. Rayon Kota Baru  

  PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura mengikuti peraturan 

dari PT PLN Pusat yang bertempat di Jakarta mempunyai berbagai sistem dalam menjalankan 

aktivitasnya. Semua kegiatan operasional yang ada pada perusahaan mempunyai suatu 

standar atau prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan 

diantaranya adalah mencapai keuntungan yang maksimal yang didukung oleh adanya sistem 

Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T). Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat 



(AP2T) merupakan sistem pelayanan billing terpusat yang dimana semua proses pelayanan 

pelanggan terkelola dengan integrasi antar fungsi yang dikelola secara otomatis dan 

terkonsolidasi, sehingga dapat mengoptimalkan proses pengelolaan maupun monitoring, baik 

dalam hal mutasi, pengelolaandan monitoring. Adapun tujuan pengembangan Aplikasi 

Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T), adalah meningkatkan pelayanan pelanggan, 

Perubahan Orientasi PLN dari Bussiness Oriented menjadi  Customer Oriented, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dalam mendukung Pelayanan Pelanggan, Pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai salah satu alat pemberdayaan, Standarisasi operasi dan data base. Karena 

PT PLN (Persero) merupakan lembaga ekonomi, maka dari itu  perusahaan harus bisa 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam kondisi yang demikian 

pimpinan perusahaan mulai memerlukan suatu alat untuk mengawasi dan mengendalikan 

secara tidak langsung pekerjaan karyawannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan 

demikian bagian penjualan dituntut untuk memiliki sistem informasi penjualan yang baik, 

teliti dan akurat dalam proses pelayanan terhadap pelanggan. PT. PLN (Persero) WS2JB Area 

Jambi Rayon Telanaipura telah mengalami peningkatan dalam operasi kinerja, peningkatan 

kualitas pelayanan, pengelolaan manajemen dan perbaikan sistem di setiap kegiatannya. 

Salah satu penjualan PT. PLN (Persero) di Indonesia adalah penjualan tenaga listrik, baik 

pasang baru ataupun perubahan daya.  

  Pasang baru adalah sistem pemasangan instalasi listrik pelanggan baru kepada PT. 

PLN (Persero). Pada akhir tahun 2009 lalu, PLN mengeluarkan program pasang baru listrik 

prabayar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengamanan pendapatan atas penjualan 

tenaga listrik, mempercepat arus kas pendapatan, mengurangi tingkat keluhan pelanggan 

berkaitan dengan pembacaan meter, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mengurangi 

tingkat pencurian listrik, menekan biaya operasional melalui penyederhanaan proses bisnis, 



serta memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengatur sendiri pemakaian tenaga 

listriknya, maka PT PLN (Persero) menerapkan Sistem Listrik Pra Bayar (LPB).  

  PT PLN (Persero) berasumsi bahwa pelanggan Listrik Prabayar jumlahnya 

signifikan pada periode mendatang, maka PT PLN (Persero) perlu melakukan pengaturan 

yang berkaitan dengan mekanisme Listrik Prabayar. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap 

permintaan pasang baru memerlukan prosedur pemasangan yang jelas. Prosedur yang jelas 

diperlukan agar pelaksanaannya dapat diawasi sehingga tidak terjadi kendala – kendala yang 

tidak diinginkan. Serta, sistem  penjualan tenaga listrik terutama pada pasang baru prabayar 

berhubungan secara langsung dengan pelanggan, yang memungkinkan terdapat beberapa 

kendala. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “SISTEM PENJUALAN TENAGA LISTRIK PADA PASANG BARU 

PRABAYAR PT. PLN (PERSERO) WS2JB AREA JAMBI RAYON TELANAIPURA.”   

 

1.2 Masalah Pokok Laporan 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah “Bagaimana sistem penjualan tenaga listrik 

pada pasang baru prabayar PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah “Untuk mengetahui sistem penjualan 

tenaga listrik pada pasang baru prabayar PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon 

Telanaipura.” 

 

1.3.2 Manfaat Penulisan  



Manfaat yang diharapkan dari pembuatan laporan ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penulisan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sebagai bahan 

informasi dan meningkatkan pengetahuan penulis mengenai hubungan antara teori 

sistem akuntansi dengan aplikasinya di dunia nyata. Serta mengetahui secara langsung 

sistem penjualan tenaga listrik pada pasang baru prabayar PT. PLN (Persero) WS2JB 

Area Jambi Rayon Telanaipura diantaranya mulai dari struktur organisasi, sistem 

penjualan tenaga listrik dari pasang baru prabayar, fungsi yang terkait, dokumen dan 

catatan akuntansi, dan alur prosedur pasang baru prabayar. 

2. Bagi Perusahaan atau Instansi  

Laporan Tugas Akhir ini sebagai masukan dan pertimbangan dalam sistem 

penjualan tenaga listrik pada pasang baru prabayar di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Pembaca 

Besar harapan laporan ini dapat memberikan manfaat, pemikiran atau ide serta 

memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan 

berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut.  

 

1.4 Metode Penulisan 

1.4.1 Jenis Data 

Penulisan Laporan Tugas Akhir menggunakan data – data sebagai berukut: 

1. Data Primer 

Menurut Uma Sekaran (2011), data primer adalah data yang mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer merupakan data yang 



diperoleh dari sumber pelaporan dalam hal sistem penjualan tenaga listrik 

pada pasang baru prabayar PT PLN (PERSERO) Area Jambi Rayon 

Telanaipura Jambi. 

2. Data Sekunder 

Menurut Uma Sekaran (2011), mendefinisikan data sekunder adalah data 

yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. 

Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi 

pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. 

Berbeda dengan pendapat Sugiono (2016), data  sekunder adalah sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini 

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-

buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan  sistem penjualan tenaga listrik 

pada pasang baru prabayar PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon 

Telanaipura. 

 

1.4.2 Metode pengumpulan Data 

Rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Maksud dari wawancara ialah penulis melakukan hal sesuai 

permasalahan langsung secara tatap muka kepada narasumber atau instruktur 

lapangan, antara lain beberapa orang pegawai Negeri PT. PLN (Persero) 

WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura. 

2. Observasi  



Maksud observasi ialah penulis secara langsung turun kelapangan 

mengamati kegiatan yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) WS2JB Area 

Jambi Rayon Telanaipura. 

3. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literatur serta masalah 

atau sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta 

mencari referensi-referensi dari situs yang ada di interenet.  

1.4.3 Metode analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis 

deskriptif yaitu mendeskripsikan semua hasil wawancara, observasi, dan penelitian 

pada tempat Praktek Kerja Lapangan (Magang) dalam bentuk laporan. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi  Magang 

1.5.1 Waktu 

Waktu pelaksanaan Magang dilaksanakan mulai tanggal 05 bulan Februari 2018 

sampai dengan tanggal 05 bulan April 2018 yang telah ditetapkan. 

1.5.2 Lokasi Magang 

Lokasi Magang di PT PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

di Jalan Kol. Amir Hamzah No. 45, Telanaipura, Kota Jambi, kode Pos 36129. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan magang ini secara garis besar terdiri dari 4 bab yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut: 

 

BAB I   : Pendahuluan  



Bab pertama laporan Magang ini membahas mengenai latar belakang 

pemilihan judul, pokok masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Serta metode 

penulisan yang meliputi jenis penulisan, sumber data, analisis dan sistematika 

penulisan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang inovatif. 

 

BAB II  : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori – teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan  

seperti tinjauan umum dari sistem penjualan tunai yang berisi fungsi terkait, 

catatan dan dokumen yang digunakan, jaringan yang membentuk prosedur serta 

prosedur penjualan tunai. 

 

BAB III : Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi Magang, dan 

menganalisis, identifikasi penyesuaian kegiatan yang menjadi sasaran dengan teori 

identifikasi masalah, serta penjelasan – penjelasan yang terkait dengan judul yang 

diteliti.  

 

 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran 

yang didapat dari pembahasan pada bab III dan saran – saran yang diajukan sesuai 

dengan kesimpulan tersebut. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

Menurut Mulyadi (2016), Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah 

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 

atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang.  



Mulyadi (2016), menyatakan karakteristik sistem secara umum sebagai berikut:  

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil, 

yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.  

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Antara 

sunsur sistem mempunyai hubungan erat dan sifatnya kerjasama. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem 

mempunyai tujuan tertentu.  

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. (Mulyadi. 2016) 

Definisi sistem menurut Baridwan (2010), “Sistem merupakan suatu kesatuan yang 

terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu.” Penulis menyimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan 

atau sekumpulan prosedur dibuat sesuai dengan pola yang digunakan untuk mencapai tujuan 

– tujuan tertentu perusahaan. Definisi prosedur menurut Baridwan (2010) yang dikutip dari 

pendapat W. Gerald Cole, “Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan karena (klerikal) 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih disusun untuk menjamin 

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi”. Sedangkan menurut 

Mulyadi (2016), “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang didalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.  

Maka berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan yang tersusun dari awal hingga akhir yang 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian departemen atau lebih sesuai dengan 

bagiannya masing-masing, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  

 



2.2 Pengertian Akuntansi 

   Menurut Kieso et al. (2014) dalam buku Martani (2016) mendefinisikan akuntansi 

sebagai suatu sistem dengan input data/informasi data dan output berupa informasi dan 

laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai 

sistem, akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi proses, yaitu kegiatan untuk merangkum 

transaksi dan output berupa laporan keuangan. 

 

2.3 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Suatu perusahaan, sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur 

arus pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan 

akurat. Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna 

bagi pihak ekstern dan intern. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh sutau perusahaan akan 

berlainan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini tergantung dari 

kebutuhan serta luasnya ruang lingkup operasi perusahaan. Agar dapat menggunakan sistem 

akuntansi tersebut dengan baik, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian 

sistem akuntansi itu sendiri.  

   Menurut Mulyadi (2016) pengertian sistem akuntansi sebagai berikut: 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 

guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

   Definisi sistem akuntansi diatas, maka penulis menyimpulkan  bahwa sistem 

akuntansi adalah organisasi formulir-formulir catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, 

dan sumber daya manusia untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan 

yang diperlukan oleh pihak manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.  



   Menurut Mulyadi (2016), dalam pengembangan sistem akuntansi untuk suatu 

perusahaan, terdapat beberapa tujuan umum yaitu: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Kebutuhan 

pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu 

perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah dijalankan 

selama ini.  

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Ada 

kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, 

baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi yang terdapat 

dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha 

perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan 

dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur 

informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen.  

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi 

merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. Pengembangan 

sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap 

kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan 

organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat 

pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan 

oleh sistem tersebut dapat dipercaya.  

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk menghemat biaya. 

Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk memperolehnya diperlukan 

pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh karena itu dalam menghasilkan 

informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan 



pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi 

keuangan diperhitungkan lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh, 

sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan 

sumber daya bagi penyediaan informasi tersebut. 

   Berdasarkan tujuan dari sistem akuntansi di atas dapat diketahui bahwa 

tujuan dari penyusunan sistem akuntansi bagi perusahaan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan sistem yang sudah ada, baik ketetapan penyajian informasi. Selain itu juga 

bertujuan untuk memperbaiki pengendalian intern dan penyediaan catatan yang lengkap 

sebagai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan, serta sebagai 

penghematan biaya dari sistem yang sudah ada.  

   Pendapat Mulyadi (2016), untuk mencapai tujuan sistem tersebut maka dalam 

penyusunan sistem akuntansi perlu memperhatikan beberapa unsur sistem akuntansi pokok 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Formulir 

  Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir 

merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 

catatan.  

2. Jurnal 

  Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini 

pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah 

rupiah transaksi tertentu) kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam 

buku besar.  

3. Buku Besar 



  Buku Besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini 

di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di 

pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informal keuangan untuk penyajian 

laporan keuangan.  

4.  Buku Pembantu 

  Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan 

buku pembantu merupakan catatan akuntansi terakhir (books of final entry), yang 

berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan 

digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.  

5. Laporan 

  Laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat berupa 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, 

daftar utang yang akan dibayar, dan daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

  

  

2.4 Pengertian Sistem penjualan Tunai 

 Mulyadi (2016), menyatakan transaksi penjualan tunai, barang dan jasa baru 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari 

pembeli. Kegiatan penjualan secara tunai tersebut ditangani oleh perusahaan melalui sistem 

penjualan tunai. 



 Baridwan (2012) menjelaskan bahwa “prosedur penjualan merupakan urutan 

kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur 

(penagihan), dan ppencatatan penjualan”.  

Menurut (Mulyadi, 2016), didalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, 

menyatakan bahwa: “Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari penjualan barang atau jasa 

baik secara kredit maupun secara tunai.” Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Penjualan adalah sub sistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur 

yang mencatat, melaksanakan, menghitung, membuat dokumen dan informasi penjualan 

untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan dalam perusahaan, mulai 

dari diterimanya order penjualan perusahaan  sampai mencatat timbulnya piutang dagang.  

Sistem penjualan digunakan perusahaan untuk menangani transaksi-transaksi 

penjualan berupa barang ataupun jasa, baik itu secara tunai maupun kredit. Di dalam 

penjualan tunai, barang ataupun jasa baru akan diserahkan kepada pembeli jika bagian kasir 

telah menerima uang dari pembeli. Sedangkan dalam transaksi penjualan kredit, jika pesanan 

dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka 

waktu tertentu perusahaan mempunyai piutang terhadap pelanggannya.  

Menurut (Mulyadi, 2016), Prosedur dari penjualan tunai diantaranya berasal dari 

Over-the Counter Sale. Over-the counter sale merupakan sistem penjualan yang di mana 

pembeli datang langsung ke perusahaan  melakukan pemilihan barang, melakukan 

pembayaran-pembayaran harga barang ke kasir dan menerima barang yang dibayarkan.Di 

dalam Over-theCounter Sale perusahaan langsung menerima uang tunai, cek pribadi  

(personal check),  atau pembayaran dari pembeli dengan  credit card, sebelum barang 

diserahkan kepada pembeli. Over-the Counter Sale dilakukan melalui prosedur sebagai 

berikut:  



1. Pembeli datang ke perusahaan lalu memesan barang kepada wiraniaga (salesperson) 

di bagian penjualan.  

2. Pada bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli tersebut, yang berupa uang 

tunai, cek pribadi (personal check), atau kartu kredit.  

3. Bagian penjualan memerintahkan pada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang 

kepada pembeli.  

4. Bagian pengiriman menyerahkan barang ke pembeli. 

5. Bagian kasir menyetor kas yang diterima kepada bank.  

6. Pada bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan, 

kemudian mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas.  

 

2.4.1 Fungsi-Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Penjualan Tunai  

Menurut Mulyadi (2016), terdapat fungsi – fungsi dalam sistem penjualan tunai 

antara lain, sebagai berikut: 

1. Fungsi Penjualan  

  Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Dalam struktur organisasi fungsi 

ini berada di tangan Bagian Order Penjualan.  

2. Fungsi Kas   

  Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Dalam 

struktur organisasi fungsi ini berada di tangan Bagian Kasa. 

3. Fungsi Gudang  



  Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Dalam struktur 

organisasi fungsi ini berada di tangan Bagian Gudang. 

4. Fungsi Pengiriman 

  Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dalam struktur organisasi fungsi 

ini berada di tangan Bagian Pengiriman. 

5. Fungsi Akuntansi  

  Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Dalam struktur organisasi fungsi ini 

berada di tangan Bagian Jurnal.  

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Dokumen Terkait dalam Sistem Penjualan Tunai 

 Menurut Mulyadi (2016), Dokumen  yang digunakan dalam penjualan tunai antara 

lain, sebagai berikut: 

1. Faktur Penjualan Tunai  

 Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan 

oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan tunai ini diisi 

oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli 



kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan 

ke dalam jurnal penjualan. 

2. Pita Register Kas (Cash Register Tape)  

 Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin 

register kas (cash register). Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang 

dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan 

tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

3. Credit Card Sales Slip 

 Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan (disebut merchant) yang menjadi anggota 

kartu kredit. 

4. Bill of Lading 

 Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan 

barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh 

perusahaan angkutan umum.  

5. Faktur Penjualan COD  

 Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur 

penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, 

kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan 

barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan.  

6. Bukti Setor Bank  

 Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh 



fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas 

dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. 

7. Rekap Beban Pokok Penjualan  

 Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok 

produk yang dijual selama satu periode (misalnya satu bulan). Dokumen ini 

digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti 

memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.  

 

 

 

 

2.4.3 Catatan Terkait dalam Sistem Penjualan Tunai 

 Menurut Mulyadi (2016), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan 

tunai antara lain, sebagai berikut: 

1. Jurnal Penjualan  

 Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan. Di jurnal ini pihak manajemen akan mendapatkan 

informasi mengenai penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka 

waktu tertentu.  

2. Jurnal Penerimaan Kas  

 Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya dari penjualan tunai.  

3. Jurnal Umum  

 Transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai jurnal ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.  



4.  Kartu Persediaan  

 Transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. 

Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan di gudang.  

 

 

 

5. Kartu Gudang  

 Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data 

kuantitas persediaan yang disimpan di gudang.  

 

2.4.4 Jaringan Prosedur Sistem Penjualan Tunai 

 Menurut Mulyadi (2016), jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan tunai 

antara lain, sebagai berikut: 

1. Prosedur Order Penjualan  

 Prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat 

faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga 

barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman 

menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli.  

2. Prosedur Penerimaan Kas  

 Prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas dan cap “lunas” pada faktur 

penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan 

pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman.  



3. Prosedur Penyerahan Barang  

 Prosedur ini fungsi pengirIman menyerahkan barang kepada pembeli.  

 

 

4. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai  

 Prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai 

dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat 

berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan.  

5. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank  

 Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan 

segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini fungsi 

kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh.  

6. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas  

 Prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal 

penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas.  

7. Prosedur Pencatatan Beban Pokok Penjualan  

 Prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan 

berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban 

pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen 

sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum.  

 

2.4.5 Flowchart 

Afrianto, Rahmat. (2014) mendefinisikan Flowchart adalah suatu bagan dengan 

simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan 

antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Sedangkan 



menurut Krismiaji (2010), Flowchart (bagan alir) merupakan teknik analitis yang digunakan 

untuk menjelaskan aspek – aspek sistem intern informasi secara jelas, tepat, dan logis. Simbol 

– simbol flowchart yang digunakan untuk membuat sistem penjualan dapat dilihat pada tabel 

2.1 

Tabel 2.1 

Simbol-Simbol Flowchart 

NO.           SIMBOL                       NAMA KETERANGAN 

1. 

                                           Start 

Terminal permulaan dan akhir 

2. 

                                           Proses Menunjukkan kegiatan atau 

proses dari operasi program 

komputer. 

3. 

                                           Input/output Digunakan untuk 

menggambarkan berbagai 

media input dan output dalam 

sebuah bagan alir program. 

4. 

                                           Dokumen sebuah dokumen atau laporan, 

dokumen dapat dibuat dengan 

tangan atau dicetak oleh 

komputer.   

5. 

                                           Dokumen  

                                            rangkap 

Digambarkan dengan 

menumpuk simbol dokumen 

dan pencetakan nomor 

dokumen dibagian depan 

dokumen pada bagian kiri 

atas. 



6. 

 

 

7. 

                                    Keputusan            

 

 

                                          

                                         Arus dokumen  

Digunakan dalam bagian alir 

program komputer untuk 

menunjukkan cabang bagi 

alternatif cara 

Arah arus dokumen, arus 

normal adalah ke kanan atau 

ke bawah. 

8.                                         Hubungan  

                                       komunikasi Transmisi data dari sebuah 

lokasi ke lokasi lain melalui 

saluran komunikasi. 

Sumber:Krismiaji.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 



PEMBAHASAN 

 

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang 

3.1.1 Letak Geografis PT PLN (Persero) Rayon Telanaipura Jambi 

Nama Kantor : PT. PLN (Persero) WS2JB (Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan 

Bengkulu) Area Jambi Rayon Telanaipura 

Alamat  : Jalan Kol. Amir HamzahNo. 45, Telanaipura, Kota Jambi  

Kode Pos : 36129 

Telepon :  123 (Call Center) atau 087413064591 

Provinsi : Jambi 

Berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 001.K/030/DIR/1994 

merupakan pengalihan bentuk dan hukum perusahaan dari Perusahaan Umum (Perum) PLN 

menjadi Perseroan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994. Saat ini Jumlah 

keseluruhan pelanggan PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura Jambi 

pada Triwulan 4 (Oktober, November dan Desember 2017) hingga Maret 2018 sebesar 3.300 

pelanggan dengan Jumlah Pelanggan listrik prabayar (LPB) atau listrik pintar. 

 

3.1.2 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai 

ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan 

pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.  Antara tahun 1942-1945 

terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah 

Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan 

kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah 

kepada Sekutu.  

http://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=623&q=kantor+pln+area+jambi+telepon&sa=X&ved=0ahUKEwjGzruh-p_XAhXDvY8KHZPgC08Q6BMIlgEwEg
http://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=623&q=kantor+pln+area+jambi+provinsi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgqKjQxyKjUkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAWJbdKMwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGzruh-p_XAhXDvY8KHZPgC08Q6BMImgEoADAT
http://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=623&q=Jambi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgqKjQxyKhU4tTP1TcwSkrJNtWSy0620s_JT04syczPgzOsCoryyzLzklMBtmwh-zsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGzruh-p_XAhXDvY8KHZPgC08QmxMImwEoATAT


Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di 

bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik 

sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 

(dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga 

listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) Pada tahun 1972, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai 

Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan 

(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. maka sejak tahun 

1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan 

juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. 

Sejarah panjang berdirinya PT. PLN (PERSERO) WS2JB Area Jambi Rayon 

Telanaipura seperti yang kita ketahui memiliki beberapa periode mulai dari periode tahun 

1965, tahun 1975 s.d juli 1994, tahun 1996 s.d 2001, tahun 2001, tahun 2002 s.d 2004, tahun 

2004 s.d 2008, hingga periode 2008 s.d sekarang. 

 

1. Periode Tahun 1965 

Berdasarkan surat Keputusan  Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1965 

Diadakan perubahan daerah kerja PLN Ekploitasi II yaitu meliputi Sumatera Selatan, 

Lampung, Bengkulu dan Jambi sedangkan Riau diserahkan kepada PLN Exploitasi 

XIV, yang berkedudukan di Sumatera Barat. Listrik di daerah Jambi setelah di 

Nasionalisasikan di Kelola Kotapradja Jambi. 

2. Periode Tahun 1975 s.d Juli 1994 



Nama PLN Eksploitasi IV inipun tidak bertahan lama dengan diterbitkannya 

Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor:  013/PRT/1975 tanggal 9 

September 1975 merubah PLN Eksploitasi IV menjadi PLN Wilayah IV dengan 

Wilayah kerja yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Jambi. 

Dengan kantor wilayah  berkedudukan di Palembang dan satuan kerjanya terdiri dari  

PLN cabang Bengkulu, PLN cabang Lahat, PLN cabang Tanjung Pandan dan PLN 

Sektor Keramasan. 

Kebutuhan Listrik di Masyarakat terus meningkat, hal ini memacu PLN untuk 

meningkatkan dirinya, Hal ini terbukti dari bertambahnya satuan – satuan kerja PLN 

Wilayah IV yaitu PLN cabang Bangka, PLN Sektor Bukit Asam, Unit pengaturan 

beban Sistem Sumatera Selatan dan yang Terakhir adalah PLN Sektor Bandar 

Lampung. 

3. Periode Tahun 1996 s.d 2001 

Berdasarkan keputusan Direksi PT. perusahan Listrik Negara 

(Persero)  Nomor : 079.K/023/DIR/1996 tentang organisasi dan tata kerja PT. PLN 

(Persero) pembangkitan dan penyaluran dan sumatera bagian selatan, bahwa sebagai 

tindak lanjut keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.022.K.023/DIR 1995 tentang 

organisasi dan tata kerja perusahan persero PT. PLN (persero), maka di pandang perlu 

membentuk pengorganisasian Unit Bisnis Operasional. 

Bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi perusahan tenaga listrik maka di 

pandang perlu membentuk pembangkitan dan penyaluran Sumatera Bagian Selatan di 

tetapkan sebagaimana telah diputuskan dengan surat keputusan yang diatas 

memutuskan  :  membentuk Pembangkitan dan Penyaluran   Sumatera Bagian 

Selatan  di lingkungan PT PLN (persero).Tugas pokok Pembangkitan dan 



Penyaluran  Sumatera Bagian Selatan  tugas pokok tersebut, pembangkitan dan 

penyaluran Sumatera Bagian Selatan mempunyai fungsi : 

A. Perencanaan sistem pelaksanaan konstruksi dan perusahan serta 

pembekalan penyediaan tenaga listrik. 

B. Pengolahan sumber daya manusia, keuangan dan adminitstrasi. 

C. Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyadiaan tenaga listrik. 

Berdasarkan surat keputusan tersebut diatas maka : 

a. PT. PLN (Persero) Wilayah IV Sektor keramasan 

b.  PT. PLN (Persero) Wilayah IV Sektor Pengaturan Beban 

c. PT. PLN (Persero) Wilayah IV Sektor Bukit Asam 

d. PT. PLN (Persero) Wilayah IV Bandar Lampung 

Berdasarkan dibawah Koordinasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan 

Penyaluran   Sumatera Bagian Selatan. Dengan adanya pengambil alihan tersebut 

maka PT. PLN (Persero), Wilayah Sumatera Bagian Selatan membawahi tujuan 

cabang unit yaitu : 

a) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang 

b) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang tanjung karang 

c) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Jambi 

d) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Bengkulu 

e) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Lahat 

f) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Tanjung Pandan 

g) PT. PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Bangka 

4. Periode Tahun 2001 

Berdasarkan keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No. 114.K/010/DIR/2001 

PT. PLN (Persero) Wilayah IV berubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis 



Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung. Dengan misi 

meningkatkan jumlah dan mutu yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam 

pembangunan nasional, melakukan usaha sesuai dengan keadaan ekonomi yang sehat, 

memperhatikan kepentingan Stake Holder serta meningkatkan kepuasan pelanggan. 

5. Periode Tahun 2002 s.d 2004 

Sejak di keluarkan keputusan Direksi No.  089. K/010/DIR/2002 terjadi lagi 

perubahan pengornisasian Unit Bisnis di lingkungan PT. PLN (Persero) antara lain: 

A. PT. PLN (Persero) cabang Tanjung Karang berada di bawah koordinasi PT. 

PLN (persero) Wilayah Lampung 

B.  PT. PLN (Persero) cabang Bangka dan cabang Belitung dibawah koordinasi 

PT. PLN (persero) Wilayah Bangka Belitung 

C. PT. PLN (Persero) cabang antara lain Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Lahat 

Di bawah koordinasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan 

Bengkulu. 

6. Periode Tahun 2004 s.d 2008 

Berdasarkan keputusan General Manager PT. PLN (Persero) WS2JB No 

118.k/021/GM.WS2JB/2004, pada tanggal 25 Mei 2004 tentang bagan struktur 

organisasi, Uraian tugas dan tanggung jawab organisasi di lingkungan PT. PLN 

(Persero) WS2JB yang membawahi empat cabang, antara lain Palembang, Jambi, 

Bengkulu, dan Lahat. 

7. Periode 2008 s.d Sekarang 

Berrdasarkan keputusan General Manager PT. PLN (Persero) wilayah 

Sumatera selatan, Jambi dan Bengkulu No.169.k/483/GM.S2JB/2008 tentang susunan 

organisasi, tanggung jawab dan tugas pada kantor Wilayah, cabang rayon dan ranting 



PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, jambi, dan Bengkulu, membawahi 

Lima cabang,  yaitu : 

a. Palembang 

b. Jambi 

c. Bengkulu 

d. Lahat 

e. Muara Bungo 

3.1.3 Arti Lambang PLN 

Lambang PLN disetiap bentuknya memiliki arti yang sangat kompleks, diantaranya 

sebagai berikut: 

A. Bentuk Lambang 

Gambar 3.1 Bentuk lambang PLN 

 
Sumber: PLN WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

 

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah 

sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum 

Listrik Negara No: 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan 

Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 

B. Element – element Dasar Lambang 

Element – element dasar lambang PLN memiliki arti diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal 



Gambar 3.2 Bidang Persegi Panjang Vertikal dari Logo PLN 

 
Sumber: PLN WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

 

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya, melambangkan 

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

dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti 

yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi 

kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-

nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.  

2. Petir atau Kilat 

 Gambar 3.3 Petir atau Kilat dari Logo PLN 

 
Sumber: PLN WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk 

jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan 

kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi 

terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan 

kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan 

kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian 

dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman. 

3. Tiga Gelombang 

 

Gambar 3.4 Tiga Gelombang dari Logo PLN 



 
Sumber: PLN WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang 

usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan 

distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) 

guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk 

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

diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan 

keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan 

terbaik bagi para pelanggannya. 

 

3.1.4 Visi dan Misi PT PLN (Persero)  WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura Jambi 

Visi dan misi PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura Jambi, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Visi PT PLN (Persero) Rayon Telanaipura Jambi 

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Nomor 38 Tahun 1998 Pasal 

3 disebutkan bahwa tujuan dan lapangan usaha PT. PLN (Persero) adalah 

menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam 

jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan 

penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang 

pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.  Dalam rangka 

menegaskan sasaran perusahaan yang hendak dicapai, maka pada tahun 2013 PT PLN 

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan menetapkan Visi dan Misi PT PLN 

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan melalui Surat Keputusan General 

Manager Nomor : 169.K/GM- KITSBS/2013, sedangkan Visi dan Misi PT PLN 



(Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi mengikuti Visi dan Misi 

Pembangkitan Sumbagsel sebagai berikut :  

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka visi PT PLN (Persero) adalah: 

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan 

Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”.  Selain visi tersebut, saat ini PLN 

tengah bercita-cita untuk berubah menjadi perusahaan kelas dunia, bebas subsidi, 

menguntungkan, ramah lingkungan dan dicintai pelanggan, melalui serangkaian 

program yang diberi nama Metamorfosa PLN.   

 

2.  Misi PT PLN (Persero) Rayon Telanaipura Jambi 

PT PLN (Persero) Rayon Telanaipura Jambi melaksanakan penugasan 

Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mengacu kepada visi 

tersebut maka PLN akan:  

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.  

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.  

 

3.  Motto PLN 

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (Electricity for a better life). 

 

3.1.5 Struktur Organisasi dan Tugas PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon 

Telanaipura 



Menurut Keputusan General Manager PT PLN (Persero) WS2JB No: 

118.k/021/GM.WS2JB/2004 tentang bagan struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung 

jawab organisasi di lingkungan PT PLN (Persero) WS2JB yang membawahi empat cabang, 

antara lain Palembang, Jambi, Bengkulu dan Lahat. Mencapai tujuan perusahaan, maka salah 

satu faktor yang harus diperhatikan adalah organisasi yang baik. Struktur organisasi pada 

dasarnya memperlihatkan hubungan antara wewengan, tanggungjawab dan tugas serta 

kedudukan para personil perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian unsur 

umum yang harus ada pada setiap organisasi adalah adanya kelompok orang yang harus 

bekerjasama dengan satu maksud untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Adapun fungsi 

struktur organisasi antara lain :  

1. Untuk mempertegas kedudukan.  

2. Untuk mempertegas wewenang masing-masing bagian dan tanggung jawabnya.  

3. Untuk mengetahui jabatan yang ada serta tingkatan atau jenjang Kepegawaian. 

 

GAMBAR 3.5 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT PLN (PERSERO) WS2JB AREA JAMBI 

RAYON TELANAIPURA 
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Sumber: PLN WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

 

 

Adapun penjelasan tugas dan wewenang masing-masing jabatan struktur Organisasi 

PT PLN (Persero) Rayon Telanaipura Jambi, sebagai berikut:  

1. Manajer  

a. Menyusun konsep kebijakan teknis berdasarkan target perusahaan;  

b. Menganalisa sasaran kerja unit berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman 

dengan PLN pusat. 

c. Memberi petunjuk kepada supervisor layanan pelanggan serta  supervisor 

administrasi;  

d. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian penagihan serta 

supervisor administrasi;  

SPV PP & 

ADMINISTRASI 

Helda 

NIP    89112143Z 

JA. Akuntansi & 

Keuangan 

Dwinda Desvianti 

NIP        8709066B 

 JA Pengendalian 

Piutang 

Sukar 

AA/JA Pelayanan 

Pelanggan 

Misbah Nurul Falah 

NIP 9115466ZY 



e. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian tenaga listrik 

secara terpadu sebagai upaya mengurangi susunan KWh (Kilo Watt Hour) teknis 

maupun non teknis;  

f. Mengkaji laporan  – laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

untuk mengetahui hambatan – hambatan dan usaha penyesuaiannya;  

g. Memeriksa secara uji mendadak terhadap bukti pengiriman uang penjualan rekening 

ke bank PLN pusat dan mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen untuk 

kebenaran pelaksana;  

h. Megendalikan kegiatan pelanggan;  

i. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat;  

j. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.  

 

2. Supervisor Teknik 

Tugas pokok Supervisor Teknik adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Operasi Distribusi dan 

Pengendalian Konstruksi Distribusi yang meliputi survei, operasi jaringan distribusi, 

perencanaan kebutuhan material dan pemasangan (trafo, JTR, SR & APP), pengendalian 

konstruksi, pengelolaan  

data aset jaringan distribusi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  

perusahaan. Fungsi Supervisor Teknik adalah sebagai berikut :  

a. Melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi tegangan menengah, transformator 

serta jaringan tegangan rendah. 

b. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanakan kontrak kerja sama Pelayanan 

gangguan dan pemeliharaan serta kontrak kerja lainnya.  

c. Menyusun rencana kebutuhan Material dan mengendalikan kebutuhan  



material pemeliharaan dan material PDP.  

d. Mengusulkan pemegang/ penanggung jawab tang segel operasi Distribusi, pelayanan 

gangguan, penertiban, pemutusan dan penyambungan, pemeliharaan serta konstruksi. 

3. Supervisor Transaksi Energi 

Rincian tugas pokok supervisor transaksi energi, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengawasi  dan menjamin tertibnya pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan untuk 

menjaga efisiensi susut energi dalam pendistribusian jaringan tenaga listrik. 

b. Memonitor transaksi energy terutama pelanggan – pelanggan besar. 

c. Pengendalian dalam kegiatan pembacaan alat pengukur meter KWH 

d. Menjamin terlaksananya akurasi alat pembatas dan pengukran energi listrik sebagai 

alat transaksi antar unit PLN dan antar PLN dengan pelanggan. 

4. Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Admistrasi 

Tugas pokok Supervisor Pelayanan Pelanggan Rayon Telanaipura bertanggung 

jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pelanggan yang 

meliputi  informasi pelayanan, pelayanan Pasang Baru (PB)/ Perubahan Daya (PD)/ 

layanan lainnya, administrasi. Fungsi Supervisor Pelayanan Pelanggan antara lain 

sebagai berikut:  

a. Memantau dan menganalisis pelayanan PB/ PD, penyambungan sementara, perubahan 

tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan dan perubahan lainnya serta 

pengaduan pelanggan yang berhubungan dengan sambungan tenaga listrik.  

b. Melaksanakan proses pelaksanaan penerbitan dan pengendalian Perintah Kerja (PK) 

dan Surat Perintah Kerja (SPK). 

c.  Memantau penerimaan pembayaran BP/ UJL, penyambungan sementara, biaya 

perubahan, tagihan susulan dan biaya lainnya serta rekonsiliasi penerimaan 

pendapatan penjualan energi listrik dengan fungsi terkait secara harian. 



Melaksanakan tugas-tugasnya, Supervisor membawahi Assistant Analyst maupun 

Assistant Officer yang dibantu oleh para junior-juniornya. Berikut ini adalah tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing Assistant Analyst maupun Assistant Officer: 

1) Junior Analyst Pelayanan  

Fungsi Junior Analyst Pelayanan antara lain:  

a. Menyusun program kerja pelayanan pelanggan yang meliputi informasi pelayanan, 

pelayanan PB/ PD/ Layanan lainnya, administrasi pelanggan, rencana penjualan.  

b. Melaksanakan kebenaran dan ketepatan waktu Perubahan Data Pelanggan (PDL) 

serta hasil peremajaan Data Induk Pelanggan (DIL). 

c.  Melaksanakan pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) 

pelanggan kecil agar tercapai tertib administrasi.  

2)  Junior Officer Administrasi Pelanggan  

 Fungsi Junior Officer Administrasi pelanggan yaitu sebagai berikut:  

a. Menerbitkan dan memeriksa kwitansi pembayaran yang berhubungan dengan 

pelaksanaan PB/ PD, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama 

pelanggan, balik nama pelanggan, tagihan susulan P2TL dan perubahan lainnya.  

b. Melaksanakan pembukuan pendapatan penjualan energi listrik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

3) Junior Officer Penagihan (Pengendalian Piutang) 

Fungsi Junior Officer Penagihan  antara lain sebagai berikut:  

a. Melaksanakan verifikasi terhadap tagihan fee payment point dan 

pemutusan/penyambungan.  

b. Melaksanakan rekonsiliasi pelunasan rekening dengan fungsi keuangan secara 

harian. 

c. Melaksanakan proses pengusulan piutang lancar menjadi piutang ragu-  



ragu.  

d. Memantau dan melaksanakan penagihan kembali piutang ragu- ragu  

maupun piutang yang telah dihapuskan. 

4) Junior Analyst Keuangan  

Fungsi Junior Analyst Keuangan antara lain sebagai berikut:  

a. Merencanakan dan mengusulkan  kebutuhan Petty Cash bulanan 

b. Memastikan droping Petty Cash dari PLN Area Jambi 

c. Membuat daftar restitusi dan mengirimkan ke Area Jambi 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan 

e. Mempersiapkan dokumen berdasarkan transaksi keuangan untuk keperluan 

penyelenggaraan akuntansi.  

f. Membuat laporan realisasi Petty Cash. 

5) Junior Operator Pemeliharaan APP (Alat Pembatas dan Pengukur)  

Fungsi Junior Operator Pemeliharaan APP  antara lain:  

a. Bertanggung jawab atas tersedianya APP, melaksanakan pemasangan dan 

penyegelan APP pelanggan.  

b. Mencetak dan menindak lanjut laporan pembaca meter dan pengaduan pelanggan 

atas kelainan APP. 

6) Assistant Operasi Distribusi 

Tugas assistant operasi distribusi diantaranya sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana dan pelaksanaan optimasi operasi jaringan distribusi untuk 

keandalan tenaga listrik. 

b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan operasi jaringan distribusi. 

 



3.2 Sistem Penjualan Tenaga Listrik pada Pasang Baru Prabayar PT PLN (Persero) 

WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

3.2.1 Fungsi – Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penjualan Tenaga Listrik pada 

Pasang Baru Prabayar 

Sistem penjualan pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

merupakan penjualan yang berasal dari pusat Area Jambi, penjualan tenaga listrik diantaranya 

penjualan rekening listrik, perubahan daya dan pasang baru. Fungsi – fungsi yang terkait 

dalam sistem penjualan tenaga listrik pada pasang baru prabayar PT PLN (Persero) WS2JB 

Area Jambi Rayon Telanaipura adalah: 

a. Fungsi Penjualan 

Fungsi penjualan ini dilakukan oleh Junior Analyst Pelayanan Pelanggan 

bertanggungjawab penerima dan melayani pelanggan pasang baru prabayar melalui 

sistem Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T) dengan jelas bisa terpantau dan 

diteliti secara bebas oleh bagian keuangan pusat.  

b. Fungsi Teknik  

 Fungsi teknik dilaksanakan oleh bagian Teknik. Fungsi teknik bertanggung 

jawab dalam pengecekan hasil jaringan listrik dan beban trafo pelanggan serta 

melaksanakan proses pemeriksaan instalasi listrik pelanggan.  

c. Fungsi Pelayanan Pelanggan  

 Fungsi pelayanan pelanggan bertanggung jawab dalam pembuatan dan 

pencetakan dokumen yang dibutuhkan dalam operasi penjualan tenaga listrik, 

melaksanakan proses penerbitan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), 

dan memantau penerimaan pembayaran biaya pasang baru pelanggan. Fungsi 

pelayanan pelanggan dilaksanakan oleh Junior Analyst Pelayanan.  

d. Fungsi Penyambungan/Pemutusan  



 Fungsi penyambungan/pemutusan bertugas membantu fungsi pelayanan 

pelanggan untuk terjun ke lapangan dalam melakukan pemutusan dan penyambungan, 

melaksanakan penyegelan pasang baru/ perubahan daya serta penyambungan 

sementara. Fungsi ini dilaksanakan oleh Assistant Operator 

penyambungan/pumutusan.  

e. Fungsi Pemeliharaan Alat Pembatas dan Pengukur (APP)  

 Fungsi Pemeliharaan APP bertanggung jawab atas tersedianya APP di gudang 

dan pelaksanaan penyegelan APP di lapangan. Fungsi Pemeliharaan APP 

dilaksanakan oleh assistant operator Pemeliharaan APP.    

f. Fungsi Gudang  

 Fungsi Gudang bertanggung jawab terhadap persediaan material yang akan 

digunakan untuk pasang baru dan perubahan daya. Material yang digunakan antara 

lain kwh meter, kabel dx, dan Mcb (pembatas). Fungsi gudang dilaksanakan oleh 

Junior Engineer Konstruksi.  

 

 

 

3.2.2 Dokumen yang digunakan dalam Sistem Penjualan Tenaga Listrik pada Pasang 

Baru Prabayar 

Dokumen yang digunakan dalam penjualan tenaga listrik pada pasang baru prabayar 

PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura adalah: 

a. Tata Usaha Langganan (TUL) 1-01  

  Dokumen TUL I-01 dibuat oleh Junior Analyst pelayanan pelanggan 

menggunakan sistem Aplikasi Pelayanan pelanggan Terpadu (AP2T). Dokumen TUL 

I-01 digunakan pelanggan untuk mengajukan permohonan pasang baru prabayar. 



Pengajuan permohonan pasang baru harus disertai dengan fotocopy KTP, fotocopy 

rekening tetangga terdekat dan denah lokasi rumah. Dokumen ini ditandatangani oleh 

pelanggan.    

b. TUL 1-03  

   TUL 1-03 dibuat oleh Junior Analyst pelayanan pelanggan melalui program 

sistem pelayanan pelanggan sebagai jawaban persetujuan terhadap permohonan 

pasang baru prabayar. Dokumen ini juga memberitahukan kepada pelanggan  

mengenai perincian biaya yang harus dibayar dan diotorisasi oleh manajer Rayon dan 

diberi stempel perusahaan.  

c. TUL 1-05  

  Dokumen TUL I-05 merupakan dokumen jaminan instalasi listrik pelanggan 

yang telah dipasang oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yaitu SLO (Sertifikat Laik 

Operasi). Dokumen ini dibuat oleh pelayanan pelanggan setelah mendapat bukti 

pembayaran biaya instalasi listrik ke BTL. Dokumen ini dibuat rangkap dua dan 

diotorisasi oleh pelayanan pelanggan.  

d. TUL 1-06  

  Dokumen TUL I-06 dibuat oleh Junior Analyst pelayanan pelanggan melalui 

sistem Apliksi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T). Dokumen TUL I-06 merupakan 

bukti pembayaran atas biaya penyambungan berupa kuitansi. Dokumen ini sah jika 

distempel dan diotorisasi oleh manajer Rayon dan diberi stempel perusahaan.  

e. TUL 1-09  

 Dokumen TUL I-09 berisi tentang perintah kerja bagi penyambungan/ 

pemutusan untuk melaksanakan pemasangan sambungan rumah pelanggan. Dokumen 

TUL I-09 dikeluarkan oleh Junior Analyst pelayanan pelanggan melalui program 



sistem pelayanan pelanggan. Dokumen ini diotorisasi oleh manajer Rayon dan diberi 

stempel perusahaan.  

f. TUL 1-10 

  Dokumen TUL 1-10 dikeluarkan oleh Junior Analyst pelayanan/pelanggan 

melalui program sistem pelayanan pelanggan. Dokumen TUL I-10 berisi mengenai 

berita acara pemasangan yang dilaksanakan dengan baik oleh 

penyambungan/pemutusan. Dasar  pembuatan berita acara ini adalah perintah kerja 

TUL 1-09. Dokumen ini ditandatangani oleh Assistant Operator Pemeliharaan APP.  

g. TUL 1-11  

 Dokumen TUL I-11 dikeluarkan oleh Junior Analyst  pelayanan pelanggan 

program sistem pelayanan pelanggan. Dokumen ini berisi Perubahan Data Langganan 

(PDL) untuk pembuatan rekening pelanggan baru. Dokumen ini diotorisasi langsung 

oleh manager Rayon dan diberi cap stempel perusahaan.  

h. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)   

  Dokumen SPJBTL dibuat oleh oleh Junior Analyst  pelayanan pelanggan 

melalui program sistem pelayanan pelanggan. Dokumen SPJBTL ditandatangani 

antara calon pelanggan dengan manajer Rayon yang menyatakan bahwa calon 

pelanggan setuju dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak PLN. 

Dokumen SPJBTL diberi stempel perusahaan oleh  oleh Junior Analyst  pelayanan 

pelanggan. 

g. Dokumen Pendukung Lainnya  

  Dokumen pendukung terdiri dari dokumen hasil survey, surat layak operasi, 

slip setoran dari bank, dokumen pemesanan material dan token prabayar. Dokumen 

pendukung merupakan dokumen yang digunakan untuk memperkuat dokumen 

sumber. 



 

3.2.3 Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Sistem Penjualan Tenaga Listrik pada 

Pasang Baru Prabayar 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam penjualan tenaga listrik pada pasang baru 

prabayar PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura adalah: 

a. Laporan Penerimaan Harian Pasang Baru (LPHPB)  

  Laporan ini berisi semua transaksi penerimaan dari pasang baru prabayar yang 

secara sistematis dalam Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T). Jadi, Laporan 

ini tidak dibuat lagi oleh Junior Analyst Keuangan Rayon Telanaipura dan jika 

dibutuhkan Junior Analyst Keuangan hanya melakukan buka data dalam AP2T dan 

mencetaknya. 

b. Jurnal Penerimaan Kas 

  Jurnal penerimaan kas merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk 

mencatat transaksi penjualan tunai. Penjualan dilakukan oleh Junior Analyst 

Keuangan berdasarkan dokumen TUL I-06 (kuitansi) dan LPHPB.  saat ini sistem 

lebih berperan penting dalam melaksanakan  sistem  Apliksi Pelayanan Pelanggan 

Terpadu (AP2T), maka dari itu  junior analyst keuangan rayon tidak perlu 

menyiapkan data yang akan diperiksa oleh bagian keuangan pusat karena secara 

otomatis dan praktis sudah ada pada sistem. Oleh karena itu, bagian keuangan pusat 

bebas untuk meneliti penjualan di setiap Rayon PT PLN. 

 

3.2.4 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penjualan Tenaga Listrik pada 

Pasang Baru Prabayar pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon 

Telanaipura  

1) Prosedur penerimaan order pasang baru prabayar  



  Pada prosedur ini Junior Analyst pelayanan pelanggan menerima order, 

pembayaran biaya penyambungan`pasang baru prabayar dari calon pelanggan dan 

mencatatnya ke dalam laporan penerimaan harian pasang baru prabayar.   

2) Prosedur pemeriksaan lapangan  

Pada prosedur ini  Junior Operator Survey Data Teknik melakukan survey 

teknis ke rumah calon pelanggan untuk mengecek jaringan, beban trafo, dan 

kebutuhan material yang dibutuhkan dalam pasang baru prabayar. Bagian Teknik 

bertugas mengisi blanko survey pasang baru prabayar dan memintakan  otorisasi 

kepada supervisor teknik.  

3) Prosedur pencatatan penerimaan kas (sudah tersistem)  

Pada prosedur ini Junior Analyst keuangan tidak melakukan pencatatan kas 

hasil penerimaan pasang baru prabayar. Karena sistem AP2T secara sistematis 

memproses data penerimaan kas dari pasang baru prabayar yang memudahkan pihak 

PT PLN Pusat melakukan pengawasan. 

4) Prosedur pemesanan material  

 Pada prosedur ini bagian teknik melakukan pemesanan material terlebih 

dahulu ke PLN Area Jambi dengan cara mengisi dokumen pemesanan material. 

5) Prosedur pemasangan instalasi sambungan rumah  

Pada prosedur ini bagian penyambungan/pemutusan melakukan pemasangan 

instalasi sambungan rumah kemudian melakukan pencatatan ke berita acara 

pemasangan yaitu dokumen TUL I-10.   

6) Prosedur pemasangan dan penyegelan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)  

Ada prosedur ini Assistant Tehnician pemeliharaan APP melakukan 

pemasangan dan penyegelan APP, memasukkan nomor token sebagai tanda 



registrasi, dan meminta otorisasi terhadap dokumen TUL I-10 kepada supervisor 

teknik.  

3.2.5 Prosedur Sistem Penjualan Tenaga Listrik pada Pasang Baru Prabayar PLN 

(Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura  

Gambar 3.6 

Alur Prosedur Penjualan Sistem Penjualan Tenaga Listrik  

pada Pasang Baru Prabayar PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi  

Rayon Telanaipura 

 



Sumber : PT PLN (Persero) WS2JB Area Jambi Rayon Telanaipura 

A. Prosedur penerimaan order pasang baru prabayar    

1) Calon pelanggan datang ke Junior Analyst pelayanan  mengajukan permohonan 

pasang baru prabayar dengan menyerahkan dokumen syarat yaitu fotocopy 

KTP, rekening listrik tetangga terdekat, dan denah lokasi rumah. Lalu Junior 

Analyst melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan calon 

pelanggan. 

2) Jika tidak memenuhi syarat maka permohonan pasang baru akan ditangguhkan 

dan masuk daftar tunggu. Jika memenuhi syarat Junior Analyst pelayanan akan 

memproses pendaftaran nomor Agenda dalam sistem Aplikasi Pelayanan 

Pelanggan Terpadu (AP2T) untuk dibuatkan dokumen Tata Usaha Langganan 

(TUL) I-01 yaitu nomor agenda. dokumen (TUL) I-01 rangkap dua untuk 

ditanda tangani pelanggan.  

3) Junior Analyst pelayanan menyerahkan dokumen TUL I-01 lembar pertama 

yang dilampiri dokumen syarat kepada bagian Teknik untuk prosedur 

pemeriksaan lapangan. Junior Analyst pelayanan menerima blangko hasil 

survey, TUL I-01 lembar pertama yang dilampiri dengan dokumen syarat yang 

berasal dari prosedur pemeriksaan lapangan melalui bagian Teknik. Dokumen 

syarat kemudian diarsip secara permanen oleh Junior Analyst pelayanan 

menurut nomor agenda. 

4) Setelah dokumen diarsip, Junior Analyst pelayanan melakukan cetak Berita 

Acara dan Surat Perintah Kerja. 

5) Junior Analyst pelayanan membuat dokumen TUL I-03 dan Surat Perjanjian 

Jual Beli (SPJBTL) rangkap dua dengan menggunakan sistem Aplikasi 

Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T). Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 



rangkap dua dimintakan tandatangan ke pelanggan. Dokumen TUL 1-03 dan 

SPJBTL rangkap dua kemudian dimintakan tandatangan ke manajer oleh Junior 

Analyst pelayanan dan setelah itu diberi cap. Kemudian Dokumen tersebut 

diserahkan ke pelanggan dan calon pelanggan menghubungi Biro Teknik Listrik 

(BTL) untuk dipasangi instalasi rumah.  

6) Setelah pemasangan selesai, biro teknik listrik membuat dokumen TUL I-05 

rangkap dua. Lembar pertama untuk pelanggan, lembar ke dua untuk BTL.  

Pemasangan listrik yang telah dilakukan oleh BTL kemudian diajukan ke 

Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi listrik (KONSUIL) agar 

diperiksa apakah sudah memenuhi standar  atau belum. Jika KONSUIL 

memenuhi standar maka pelanggan akan menerima Surat Layak Operasi (SLO). 

Jika belum memenuhi standar maka akan diperbaiki lagi oleh BTL.  

7) Calon pelanggan datang ke Junior Analyst pelayanan dengan membawa 

dokumen TUL I-05 dari BTL dan SLO dari KONSUIL sebagai bukti bahwa 

instalasi rumah telah dipasang dan diperiksa. 

8)  Calon pelanggan membayar biaya penyambungan pasang baru prabayar yang 

telah dilampiri dengan TUL I-03, SPJBTL, dan TUL I-05 lembar pertama 

beserta surat layak operasi lembar ke dua yang kemudian diarsipkan secara 

permanen berdasarkan nomor.  

B. Prosedur pemeriksaan lapangan  

1) Bagian Teknik menerima TUL I-01 lembar pertama yang dilampiri dokumen 

syarat dari Junior Analyst pelayanan dalam prosedur penerimaan order.  

2) Bagian Teknik  kemudian melakukan survei teknis yaitu, mengecek jaringan, 

beban trafo, dan kebutuhan material sambungan rumah.   



3) Hasil survei teknis kemudian diisikan ke dalam  blangko survei pasang baru 

listrik prabayar.  

4) Jika belum memenuhi syarat maka akan ditangguhkan dan masuk daftar tunggu. 

Apabila setelah dicek memenuhi persyaratan, petugas survei akan 

menandatangani dokumen hasil survei sebagai bukti bahwa survei sudah 

dilaksanakan.   

5) Bagian  Teknik meminta otorisasi blangko hasil survei ke supervisor teknik.   

6) Blangko hasil survei bersama TUL I-01 lembar pertama yang dilampiri dengan 

dokumen syarat diserahkan kembali ke Junior Analyst  pelayanan oleh bagian 

Teknik untuk prosedur penerimaan order.    

C. Prosedur penerimaan kas (sudah tersistematis) 

1) Junior Analyst pelayanan menerima pembayaran biaya penyambungan dari 

pelanggan dan langsung memberikan TUL 1-06 (kwintansi) Yyang dicetak 

Junior Analyst pelayanan membuat dan mencetak dokumen TUL I-06 rangkap 

tiga dengan sistem Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T). 

2) Junior Analyst pelayanan mengisi Laporan Penerimaan Harian Pasang Baru 

(LPHPB) berdasarkan dokumen TUL I-06 pada sistem AP2T (Aplikasi 

Pelayanan Pelanggan Terpadu).  

3) Dokumen TUL I-06 rangkap tiga dilampiri LPHPB yang sudah ditandatangani 

manajer dan sudah diberi cap stempel oleh Junior Analyst pelayanan setiap ada 

pembayaran biaya penyambungan dari pelanggan dan kemudian menyerahkan 

dokumen tersebut ke Junior Analyst Keuangan.  

4) Uang pembayaran biaya penyambungan dari Junior Analyst Pelayanan akan 

mengisi slip setor bank rangkap dua berdasarkan dokumen TUL 1-06 lembar 

pertama dan ketiga dilampiri LPHPB.  



5) Junior Analyst Keuangan tidak perlu membuat manual jurnal penerimaan kas 

karena dalam sistem AP2T semua dibuat secara otomatis dan praktis. Dokumen 

TUL I-06 lembar ketiga diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal oleh 

Junior Analyst Keuangan.  

6)  Dokumen TUL I-06 lembar pertama dilampiri dengan LPHPB diserahkan ke 

Junior Analyst Pelayanan untuk prosedur pemasangan instalasi sambungan 

rumah.  

7) Junior Analyst Keuangan juga melakukan peremajaan DIL (Data Induk 

Langganan) pada sistem AP2T. 

8) Kemudian, Junior Analyst Keuangan akan memeberikan berkas tersebut pada 

bagian penyambungan/pemutusan tenaga listrik. 

D. Prosedur pemasangan instalasi sambungan rumah  

1) Junior Analyst pelayanan membuat dokumen TUL I-09 yang berisi surat perintah 

kerja dengan menggunakan program Aplikasi  Pelayanan Pelanggan Terpadu 

(AP2T) setelah ada dokumen TUL I-06. Dokumen diarsip secara permanen 

berdasarkan nomor kwitansi cetak dan TUL I-09 diserahkan ke manajer untuk 

ditanda tangani dan dicap stempel oleh Junior Analyst pelayanan.  

2) Berdasarkan dokumen TUL I-09 Junior Analyst Pelanggan membuat dan 

mencetak nomor token pasang baru prabayar untuk diserahkan kepada bagian 

teknik untuk prosedur pemesanan material.  

3) Assistan Operasional penyambungan/pemutusan menerima dokumen TUL 1-09 

dan token prabayar dari bagian teknik dalam prosedur pemesanan material.  

4) Assistant Operasional penyambungan/pemutusan kemudian membuat dan 

mencetak dokumen TUL I-10 yang berisi tentang berita acara pemasangan pada 

program Aplikasi  Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T). 



5) Assistant Operasional penyambungan/pemutusan menerima pengiriman material 

yang telah dipesan sebelumnya dari PT PLN (Persero) Area Jambi.   

6) Assistant Operasional penyambungan/pemutusan melakukan pemasangan 

sambungan rumah di tempat pelanggan kemudian mengisi dan menanadatangani 

dokumen TUL I-10 yang berisi berita acara pemasangan.  

7) Assistant Operasional penyambungan/pemutusan menyerahkan dokumen TULI-

09, TUL I-10 dan token prabayar ke Assistant Technician Pemeliharaan APP 

untuk prosedur pemasangan dan penyegelan Alat Pengukur dan Pembatas (APP).  

E. Prosedur pemesanan material  

1) Bagian Teknik menerima dokumen TUL I-09 dan token prabayar dari Junior 

Analyst Pelayanan yang terdapat dalam prosedur prosedur pemasangan instalasi 

sambungan rumah.  

2) Berdasarkan dokumen TUL I-09 dan token prabayar, Bagian Teknik akan 

melakukan pemesanan material. Pemesanan material ditujukan kepada PLN Area 

Jambi dengan cara mengisi data cetak pesan material melalui program sistem 

AP2T.  

3) Dokumen pemesanan material akan diarsip secara permanen berdasarkan nomor 

oleh Bagian Teknik.  

4) Bagian Teknik menyerahkan kembali dokumen TUL I-09 beserta token prabayar 

ke Assistant Operasional penyambungan/pemutusan untuk prosedur pemasangan 

instalasi sambungan rumah.  

F. Prosedur pemasangan dan penyegelan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) 

1) Assistant Technician Pemeliharaan APP menerima dokumen TUL I-09, TUL I-10 

dan token prabayar dari prosedur pemasangan dan penyegelan APP dengan 

melalui Assistant Operasional penyambungan/pemutusan.  



2) Assistant Technician Pemeliharaan APP melaksanakan pemasangan Alat 

Pengukur dan Pembatas Sambungan Rumah (APP).  

3) Assistant Technician Pemeliharaan APP memasukkan nomor token prabayar pada 

Alat Pengukur dan Pembatas Sambungan Rumah (APP) yang telah dipasang. 

Nomor ini sebagai registrasi bahwa token sudah dapat digunakan.   

4) Assistant Technician Pemeliharaan APP melakukan penyegelan pada alat 

pengukur dan pembatas sambungan rumah kemudian memberikan token prabayar 

kepada pelanggan.  

5) Assistant Technician Pemeliharaan APP  meminta otorisasi TUL I-10 dilampiri 

TUL I-09 kepada supervisor teknik.   

6) Dokumen TUL I-09 dan TUL I-10 yang telah ditandatangani kemudian 

diserahkan ke Junior Operasional pelayanan melalui Assistant Technician 

Pemeliharaan APP.  

7) Junior Analyst Pelanggan menerima dokumen TUL I-09 dan TUL I-10 dari 

Assistant Operasional Pemeliharaan APP.  

8) Berdasarkan dokumen TUL I-09 dan TUL I-10 Junior Analyst Pelanggan 

membuat dan mencetak TUL I-11 yang berisi tentang perubahan data pelanggan 

ke dalam program Aplikasi pelayanan pelanggan Terpadu (AP2T).  

9) Dokumen TUL I-09, TUL I-10 dan TUL I-11 diarsipkan secara permanen oleh 

Junior Analyst Pelanggan berdasarkan urutan nomor agenda pelanggan ke dalam 

Arsip Informasi Langganan (AIL). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


