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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan saat ini. Ini terlihat 

jelas dari perbedaan kehidupan mereka yang mendapatkan  listrik dengan yang 

tidak. Maka sudah seharusnya ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk 

menyediakan listrik bagi seluruh penduduknya. Karena masyarakat yang aman, 

adil, dan sejahtera  menjadi cita-cita pemerintah Indonesia. 

Penggunaan listrik sekarang ini tidak terbatas pada fungsi penerangan saja, 

tetapi juga sudah menjadi penunjang hampir seluruh sektor kehidupan 

masyarakat. Sampai sekarang pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan 

listrik untuk seluruh rakyatnya. Pertumbuhan kebutuhan listrik masih jauh di atas 

pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan nasional. Akibatnya 

pemerintah hanya memperioritaskan pembangunan kelistrikan pada daerah-daerah 

tertentu (perkotaan dan perindustrian), sementara untuk daerah-daerah pedesaan 

hanya menjadi prioritas kedua. 

Tenaga listrik merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat adil dan 

makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang -

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat arti penting 

tenaga listrik tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan penyediaan tenaga 
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listrik yang lebih merata, andal, dan berkelanjutan diperlukan suatu perencanaan 

yang komprehensif, dengan tetap dalam koridor semangat Nawa Cita dalam 

pembangunan Nasional. 

Krisis listrik  hampir terjadi di setiap wilayah Indonesia, dapat dilihat masih 

banyaknya wilayah Indonesia yang belum dialiri listrik masih adanya kesenjangan 

jarak antar wilayah maka di perlukan upaya  serius oleh pemerintah.  Strategi 

pemerintah pusat dewasa ini menjadikan desa sebagai sasaran pembangunan 

utama ini merupakan suatu strategi yang sangat tepat, karena mayoritas 

masyarakat Indonesia hidup didaerah pedesaan, ini berarti jika tingkat fasilitas 

pedesaan baik maka secara keseluruhan tingkat kesejahteraan masyarakat 

Indonesia baik. 

Program-program pengentasan krisis kelistrikan ini dibuat berdasarkan 

kebutuhan masyarakat yang paling utama atau kebutuhan primernya. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut maka pemerintah saat ini juga sudah mulai 

memikirkan dan mebuat rancangan tentang program-program di mana program ini 

bertujuan untuk mengurangi krisis listrik yang terjadi pada saat ini. Dimana salah 

satu program yang dirancang pemerintah adalah program Indonesia Terang.  

Upaya pemerintah Indonesia untuk menyediakan listrik bagi seluruh 

penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau pelayanannya maka pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang  

Ketenagalistrikan. Dimana ketenagalistrikan ini bertujuan untuk menjamin 

ketersedian tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga 

yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
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secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Serta 

Undang-Undang No.6/2014 Tentang Desa, Seharusnya desa sudah dapat 

mengatasi masalah kelistrikan secara bertahap. Penanganan krisis listrik bagi 

masyarakat desa yang masih tertinggal merupakan bagian dari peningkatan dan 

perluasan program pemerintah yang pro rakyat. 

Menyadari pentingnya program tersebut maka kebijakan tentang 

ketenagalistrikan ini akhirnya pemerintah bekerjasama dengan PLN membuat 

kebijaksanaan pembangunan dibidang penerangan diarahkan untuk membina dan 

meningkatkan kesadaran, serta dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap 

rencana dan pelaksanaan pembangunan.  

Untuk dapat menimbulkan gerak partisipasi dalam usaha pembangunan, maka 

kepada rakyat diberikan penerangan seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan 

percepatan pembangunan nasional.  

Di samping itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban 

untuk menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, 

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, 

pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan serta pembangunan 

listrik perdesaan. Guna mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan bantuan 

bagi masyarakat tidak mampu serta menjaga kelangsungan upaya perluasan akses 

pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong 

pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan. 

Program listrik perdesaan dilaksanakan dengan sumber pendanaan yang 

diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi 
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yang masih rendah. Pemerintah mengharapkan dengan program listrik perdesaan 

ini dapat mendorong peningkatan rasio elektrifikasi yaitu perbandingan antara 

jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah rumah 

tangga secara keseluruhan pada suatu wilayah. 

Selanjutnya peningkatan rasio elektrifikasi akan mendorong peningkatan 

ekonomi masyarakat perdesaan meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan 

kesehatan, mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 

perdesaan, memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan memperoleh 

informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya, meningkatkan 

keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat perdesaan. 

Mengaliri listrik ke desa-desa tertinggal yang letaknya jauh dan tersebar di 

pelosok-pelosok negeri membutuhkan pendekatan khusus. Desa-desa ini 

umumnya sulit dijangkau moda transportasi biasa karena menantang dari sisi 

geografis dan prasarana transportasinya belum memadai, kepadatan penduduk 

yang rendah, permintaan energi listrik yang rendah, dan perekonomian perdesaan 

yang belum berkembang. 

Strategi pertama dalam mengatasi kelistrikan adalah memaksimalkan 

pemanfaatan energi setempat yang erat kaitannya dengan energi terbarukan, 

seperti energi surya, air, angin, biomassa, hingga arus laut. Dengan memanfaatkan 

energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi listrik dapat dibangun 

secara lokal (off-grid), berbasis desa atau pulau, dan tak harus menunggu 

datangnya jaringan listrik dari pusat. 
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Pemerintah kabupaten Pelalawan yang berada di wilayah provinsi Riau 

adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten yang melaksanakan program yang 

berkaitan tentang ketenagalistrikan. Program ini dibuat karena masih rendahnya 

tingkat elektrifikasi.  

Hal tersebut mencerminkan bahwa pelayanan ketenagalistrikan di 

kabupaten Pelalawan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

keseluruhan. Ini dapat dilihat dari persentase kelistrikan rumah tangga yang 

teraliri listrik di Kabupaten Pelalawan pada akhir tahun 2010 hanya bekisar 

64,49%.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 04 tahun 2004 

tentang pengelolaan Ketenagalistrikan, Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa 

pemanfaatan tenaga listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

masyarakat, Dan Pasal 2 (1) menyebutkan Dimana  Wewenang dan tanggung 

jawab dalam  melaksanakan  kegiatan pengelolaan ketenagalistrikan dilakukan 

oleh Kepala Daerah atau Pejabat  yang  ditunjuk. Berkoordinasi dengan instansi 

terkait, dan Badan Usaha yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah. 

Oleh sebab itu, akhirnya pemerintah Kabupaten Pelalawan  mengeluarkan 

program pelalawan terang. Yang dimaksud Program Pelalawan terang yaitu  

Pembanguan Insfrastruktur Desa dan Kelurahan serta Sumber daya Listrik 

(Pelalawan Terang) dan air bersih dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2016. Program ini merupakan salah satu program unggulan Kabupaten 

Pelalawan.  
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Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program Pelalawan terang 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 

tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 

1 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 yaitu: 

1. Meningkatnya elektrifikasi rumah tangga. 

2. Terbangunnya pembangkit listrik. 

Adapun alokasi dana pada bidang ketenaga listrikan kabupaten 

Pelalawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 Dana Ketenaga Listrik setiap Tahun di Kabupaten Pelalawan 

 

NO 2012 2013 2014 2015 2016 

1 3.2 M 2.2 M 10 M 13.2 M 25 M 

Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan 

Di mana pemerintah Kabupaten Pelalawan bekerja sama membuat 

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang telah dijalankan PT. 

Langgam Power yang merupakan konsorsium antara BUMD Tuah Sekata dengan 

PT. Navigate Energy Jakarta di mana dari pembuatan ini dapat meningkatkan 

elektrifikasi rumah tangga setiap tahunnya sebesar 10 % dan diharapkan 

masyarakat Kabupaten Pelalawan sudah bisa mendapatkan listrik secara merata. 

Namun dari Dua Belas Kecamatan masih ada dua kecamatan yang masih sulit 

mendapatkan listrik, yaitu Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar. Berikut 

adalah data tabel penggunaan listrik di seluruh Kecamatan di Kabupaten 

Pelalawan: 
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Tabel 1.2 Total Daerah yang Menggunakan Listrik di Seluruh Kabupaten 

Pelalawan 

No Kecamatan Jumlah Kelurahan 

atau Desa 

Yang menggunakan 

Listrik 

(2015) 

1 Bandar Petalangan 11 Desa 94,75 % 

2 Sei Kijang 5 Desa 98,13 % 

3 Bunut 10 Desa 95,85 % 

4 Kerumutan 10 Desa 92,96 % 

5 Kuala Kampar 10 Desa 55,19 % 

6 Langgam 8 Desa 89,49 % 

7 Pangkalan Kerinci 7 Desa 99,96 % 

8 Pelalawan 9 Desa 94,86 % 

9 Teluk Meranti 9 Desa 68,24 % 

10 Pangkalan Lesung 10 Desa 95,73 % 

11 Ukui 12 Desa 84,60% 

Data: BPS Kabupaten Pelalawan  

 

Dapat kita lihat dari data tabel di atas bahwasanya daerah yang masih kurang 

dalam pemerataan listrik adalah daerah kuala kampar dan teluk meranti. Di mana 

kedua daerah tersebut terletak di daerah yang jauh dari Ibu kota Kabupaten.  

Salah satu kecamatan yang mendapatkan  program Pelalawan terang di 

Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Teluk Meranti. Kecamatan Teluk 

Meranti terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Pelalawan. Kecamatan  Teluk 

Meranti terdiri dari 9 desa/kelurahan dengan satu kelurahan yaitu Kelurahan 

Teluk Meranti dan 8 desa lainnya adalah Desa Kuala Panduk, Petodaan, Pulau 

Muda, Pangkalan Terap, Teluk Binjai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, dan 

Segamai.  

Kecamatan Teluk meranti pada tahun 2014 mendapatkan batuan tenaga listrik 

berkekuatan sebesar 5 Kilo Volt Ampere (KVA) dan pembangunan instalasi 
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kelistrikan seperti tiang-tiang, kabel terpasang sepanjang 15 Kilometer (KM) 

Sumber : Kantor PLN Pangkalan Kerinci. 

Namun pelaksanaan program tersebut masih ada desa-desa di kecamatan 

Teluk Meranti yang masih belum mendapatkan penerangan secara merata. Berikut 

adalah data jumlah keluarga menurut penggunaan Listrik di Kecamatan Teluk 

Meranti 

Tabel 1.3 Jumlah Keluarga Menurut Penggunaan Listrik di Kecamatan 

Teluk Meranti 

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se Kec. Teluk Meranti 

 

Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwasannya tingkat elektrifikasi 

Desa/Kelurahan Jumlah 

(Keluarga) 

Keluarga Pengguna 

Listrik 

 

Keluarga 

Tanpa 

Listrik 

PLN Non PLN 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kuala Panduk 396 408 0 0 215 226 181 182 

Petodaan 114 117 0 0 51 56 63 61 

Teluk Meranti 734 757 237 244 467 482 30 31 

Pulau Muda 1429 1474 0 0 949 992 480 482 

Pangkalan 

Terap 

219 226 0 0 177 189 42 37 

Teluk Binjai 270 279 0 0 81 84 189 195 

Gambut 

Mutiara 

365 377 0 0 238 246 127 131 

Labuhan Bilik 367 378 0 0 205 212 162 166 

Segamai 239 247 0 0 169 178 70 69 

Jumlah 4133 4263 237 244 2552 2665 1344 1354 
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pengguna listrik di setiap Desa atau Kelurahan di Kecamatan Teluk Meranti masih 

rendah sehingga banyak masyarakat desa yang belum mendapatkan aliran listrik 

sedangkan daerah yang mendapatkan listrik PLN hanya kelurahan teluk meranti 

dengan lama penerangan selama 12 Jam sedangkan desa-desa yang lain masih 

dialiri listrik dari BUMD dan PLTD dengan lama penerangan 6 Jam. 

sehingga membuat masyarakat berswadaya dengan cara iuran bersama untuk 

menghidupkan mesin diesel agar rumahnya teraliri listrik, Kondisi ini tentu 

membutuhkan biaya yang sangat besar karena menggunakan bahan bakar minyak. 

Ini dikarenakan akses jalan menuju daerah tersebut masih jalan tanah dan kondisi 

jalan masih rusak. Jarak tempuh dari pusat ibukota Kabupaten ke Teluk Meranti 

kurang lebih sekitar 84,1 km. 

Dari data di atas maka peneliti tertarik menganggkat judul “ANALISIS 

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN 

KETENAGA LITRIKAN DI KECAMATAN TELUK MERANTI 

KABUPATEN PELALAWAN”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memberi arah bagi jalanya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu 

dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Pelalawan Terang 

berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2004 di Kecamatan Teluk Meranti 

Kabupaten Pelalawan? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Pelalawan Terang 

berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2004 di Kecamatan Teluk Meranti 

Kabupaten Pelalawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program Pelalawan terang 

berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2004 dalam meningkatkan elektrifikasi 

di Kecamatan Teluk Meranti 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Program Pelalawan 

Terang berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2004 di Kecamatan Teluk 

Meranti Kabupaten Pelalawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai tolak ukur keberhasilan program Pelalawan Terang di Kecamatan 

Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. 

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini, Penulis menyusun kedalam enam bab 

dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian,serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang konsep, definisi konsep, konsep operasional, hipotesis, 

pandangan Islam, dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan bagian yang menjelaskan tentng bentuk penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, serta analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian seperti kantor dll. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran. 

 


