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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris “policy” yang 

disediakan dari kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebijakan (virtues). 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan  

pengambilan keputusan. 

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti 

government yang hanya menyangkut apaeratur negara, melainkan pula 

governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada 

intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan secara langsung 

mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan 

manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat 

atau warga negara. Dalam literatur administrasi negara terdapat banyak batasan 

atau definisi mengenai kebijakan publik yang masing-masing memberi penekanan 

yang berbeda-beda hal ini dikerenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam 

memberikan definisi kebijakan publik ini menurut budi winarno karena berbeda 

pendekatan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan 

yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya 

dapat diramalkan. 
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Menurut Thomas R. Dye (1981) dalam Harbani Pasulong (2008:39) 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “adapun yang dipilih pemerintah 

untuk melakukan atau tidak melakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik 

itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja.  

Ealau dan Prewitt (1973) dalam Agustino (2008:6),  kebijakan adalah 

keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) 

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuji 

keputusan tersebut. 

Harbani Pasolong (2008: 38-39) Kebijakan merupakan suatu rangkaian 

alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan 

merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif 

terbaik. Kebijakan yang dibuat biasanya berbentuk peraturan perundang - 

undangan dalam mengimplementasikan program-program untuk pembangunan 

maupun pemberdayaan masyarakat. Kebijakan publik ialah : 

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-

tindakan pemerintah. 

2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. 

3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. 

Konsep kebijaksanaan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak atau 

perumusan keinginan ( budiarjo, 1972) dalam ali dkk (2012: 7). Budiarjo 
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merumuskan Kebijaksanaan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seseorang pelaku atau kelompok politikdalam usaha memilih tujuan-tujuan  dan 

cara-cara untuk mencapai tujuan. 

Edwards III dan Sharkansky (1978) dalam Irfan Islamy (1988:18) yang 

merumuskan bahwa kebijakan negara : “ is what goverments say and do, or do it 

is the godsor purpose of goverment progrsms..”adalah apa yang dinyatakan dan 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Carl. J Friedrich dalam Ali dkk (2012: 14) merumuskan kebijakan sebagai 

suatu bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan 

untuk digunakan guna menanggulangi  permasalahan yang terjadi dalam 

merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki. 

Eyston dalam Solichin Abdul Wahab (2014:13) mengatakan kebijakan 

publik ialah “The relationship of govermmental unit to its environment” (antar 

hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan 

lingkungannya). 

Hogewerwerf (1983) dalam Ali dkk (2012:15) kebijakan publik adalah 

usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dengan srana-sarana tertentu dalam waktu 

tertentu. 

Wiliam N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2014:39), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang 
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menyangkut tugas pemerintah seperti, pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan kemasyarakatan, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Chalzi nasucha (dalam Harbani Pasolong 2014:39), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu 

kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Tujuan tersebut 

bertujuan untuk menyerap dinamika social dalam masyarakat, yang akan 

dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang 

harmonis. 

Berikut adalah tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan dalam upaya 

melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai keputusan. Tahap-

tahap dalam kebijakan (Sugandi, 2011:82) tersebut yaitu: 

1. Identifikasi Masalah 

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan 

perlu menyusun agenda dengan memasukan dan memilih masalah-masalah 

mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah 

yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk 

diseleksi. Pada tahap ini masalah di masukan ke dalam agenda untuk dipilih. 

Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai focus pembahasan masalah 

mungkin ditunda pembahasanya atau tidak disentuh sama sekali. Masing-

masing masalah yang dimasukan atau tidak dimasukan kedalam agenda 

memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak yang yang terlibat dalam 

tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-masalah mana 
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saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan 

sehingga pemilikan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat. 

2. Formulasi kebijakan 

Masalah yang sudah dimasukan dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan dalam tahap 

formulasi kebijakan. Dari berbagi masalah yang ada tersebut di tentukan 

masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan 

focus pembahasan. 

3. Legistimasi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif yang di tawarkan, pada akhirnya akan 

diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai 

solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini sering disebut juga tahap 

legitimasi kebijakan (policy legitimation) yaitu kebijakan yang telah 

mendapatkan legitimasi, masalah yang telah dijadikan sebagai focus 

pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya 

akan di implementasikan. 

4. Implementasi kebijakan 

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut 

kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini suatu kebijakan seringkali menemukan 

berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana 

dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan sebagai faktor yang sering 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 
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Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak 

serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan 

keberhasilan dalam implementasikan kebijakan, maka kendala-kendala yang 

dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin 

5. Evaluasi kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan di evaluasi 

untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi 

dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang di inginkan. 

Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari 

kebijakan. Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan 

terhadap kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula di ubah atau 

dihilangkan sama sekali. 

Inu Kencana syafiie (2006:107) ada beberapa model yang 

dipergunakan dalam pembuatan public policy, sebagai berikut: 

1. Model Elit 

Yaitu pembentukan public policy hanya berada pada sebagian 

kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada 

kenyataannya mereka sebagai prereferensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi 

mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan tuntutan rakyat banyak. 
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2. Model Kelompok 

Berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu 

berkuasa, pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang 

saling berubtan mencari posisi dominan. 

3. Model Kelembagaan 

Yaitu pembentukan publik policy yang dikuasai oleh lembaga-

lembaga pemerintah, dan sudah barang tentu lembaga tersebut adalah satu-

satunya yang dapat memaksa serta melibatkan semua pihak. 

4. Model Proses 

Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari 

identifikasi masalah, perumusan usul, penggesahan kebijaksanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

5. Model Rasialisme 

Model ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efisien dengan 

demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat untuk 

menghasilkan hasil bersihnya. 

6. Model Inkrimentalisme 

Model ini berpatokan pada kegiatan masalalu dengan sedikit 

perubahan. 

7. Model Sistem 

Model ini beranjak dari memperlihatkan desakan-desakan lingkungan, 

antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, 
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gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan, dan lain sebagainya yang 

mempengaruhi publik policy. 

 

2.2 Efektivitas 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif 

yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaat atau 

mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku). Sedangkan dalam 

bahasa Inggris effective yaitu sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Secara 

umum menunjukan sampai sejauh mana tercapainya suatu tujaun yang telah di 

tentukan. 

SP. Siagian (2009; 151) efektif adalah tercapainya sasaran yang ditentukan 

pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan 

untuk melakukan berbagai kegiatan. 

Etzioni (1985) dalam Makmur (2008: 125) efektivitas merupakan suatu 

konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah 

melakukan hal yang benar, sejauh mana mencapai sasaran (Atmosoeprapto, 2002) 

dalam Makmur (2008: 134). 

Streers yang dikutip Hall dalam Habibullah,dkk (2008:6) efektifitas adalah 

konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. 

Binaro dalam Habibullah,dkk (2008:6) bahwa efektifitas pada umumnya 

terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya dengan demikian  

efektifitas mengarah pada uan yang ingin dicapai. 
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Gibson (1996) dalam Makmur (2008: 125) efektivitas dalam konteks 

perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, 

efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Menurut 

Gibson konsep efektifitas lebih konkret dan lebih mudah untuk di terapkan dalam 

perilaku organisasi sehingga sangat relevan dengan pembahasan yang menguji 

pengaruh pemberdayaan SDM terhadap efektifitas. 

Stoner dalam Habibullah,dkk (2008:6) efektifitas sebagai kemampuan 

menentukan tercapainya tujuan, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar (tujuan) 

bukan mengerjakan sesuatu yang benar. 

Edy Sutrisno (2007: 125-126) Cara untuk mengukur efektivitas suatu 

kegiatan/aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu : 

1. Pemahaman program. 

2. Tepat sasaran. 

3. Tepat waktu. 

4. Tercapainya tujuan. 

5. Perubahan nyata 

 

 

2.3 Pembangunan 

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. 

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupa 

masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah 

kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh 

sebuah masyarakat dibidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti 

pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan 

pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. 
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Pembangunan menurut Rostow dalam Listiyaningsih (2014:24) 

Pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu 

masyarakat yang terbelakang terhdap masyarakat yang maju. 

Afifuddin (2012:42) Pembangunan adalah   membangun masyarakat atau 

bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat, mewujudkan 

suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari 

kondisi yang sekarang. 

P.Siagian (2009:4) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian 

pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu 

bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa dan negara. 

Riady (2003:322) Pembangunan adalah langkah-langkah di dalam mengajak 

peran serta masyarakat secara penuh di dalam masyarakat pembangunan dapat 

dilakukan dengan jalan : 

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan 

diwujudkan melalui upaya pembangunan. 

2. Dengan dibantu oleh pendamping atau nara sumber atau lembaga 

advokasi masyarakat, dibuatkan alternative perumusan dari berbagai 

keinginan tersebut. 

3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan 

berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan 

pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh 

instansi maupun pameran pembangunan yang terkait. 
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4. Melaksanakan Program Pembangunan disertai dengan pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan pembangunan. 

Riady (2003:336) perencanaan pembangunan daerah dalam konteks 

manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan.  

Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip-

prinsip sebagai berikut, diantaranya : 

a. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki harus landasan filosofis 

yang kuat dan mengakar dalam kultur atau budaya masyarakat yang ada 

didaerah. 

b. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif,  holistik atau 

menyeluruh sehingga mampu membangun aspek-aspek yang menjadi satu 

kesatuan dalam pembangunan. 

c. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan 

struktur ruang dari wilayah perencanaanya. 

d. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyokong atau 

memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. 

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan hasil 

perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, 

tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. 
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2.4 Listrik 

Pada umumnya kita menggunakan kata istilah “listrik”, jika listrik itu 

gigunakan untuk menjalankan motor listrik, menyalakan lampu, menghasilkan 

panas dan membuat magnit lisrik bekerja. Sebenarnya listri  itu sendiri merupakan 

sesuatu bentuk tenaga atau energi yaitu: panas, cahaya, tenaga mekanik dan 

tenaga kimiawi. Energi listrik mmpunyai beberapa kelebihan dibanding energi 

yang lain di antaranya adalah lebih mudah dialurkan, lebih mudah didistribusikan 

kedaerah yang lebih luas, serta lebih mudah diubah ke dalam bentuk energi lain ( 

R. Suyatmo 2002:19 ). 

 Tri Agustina (2013:99) Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh 

gerakan partikel bermuatan dalam suatu media (konduktor), karena adanya beda 

potensial antara kedua ujung konduktor. Energi listrik merupakan sarana produksi 

maupun sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peranan penting dalam 

upaya mencapai sasaran pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2009, yang dimaksud dengan ketenagalstrikan yaitu segala sesuatu yang 

menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang 

tenaga listrik, Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang 

dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, 

tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau 

isyarat.  

Kebutuhan akan tenaga listrik terus meningkat dari waktu ke waktu, sejalan 

dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu 

daerah. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik tentunya harus 
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diantisipasi dengan menyediakan kelistrikan yang lebih memadai baik jumlah 

maupun mutunya.  

Akhadi Mukhls (2009:19) Masyarakat awam mengosumsi energi listrik 

lebih banyak berkaitan dengan unsur-unsur yang menunjang kalitas kehidupan, 

termasuk masalah kenyamanan dan kemampuan untuk mengembangkan diri. 

Karena itu, listrik telah menjadi komuditas kebutuhan primer dalam kehidupan 

manusia. Karena telah menyatunya kehidupan dan energi listrik itu, maka pada 

masyarakat umum yang telah mendapatkan suplai energi ini, jarang sekali mereka 

memperhatikan masalah yang berkaitan dengan litrik. Masyarakat baru menyadari 

peran energi listrik sebagai penunjang kehidupan apabila terjadi gangguan suplai 

dan kehilangan kenyamanan. 

Bagi para pelaku industri, listrik merupakan salah satu infrastruktur penting 

dalam menggerakkan sektor industri. Infrastruktur yang kuat akan mampu 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang lebih tinggi. Terabaikannya 

masalah infrastruktur ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Ketiadaan infrastruktur dalam bentuk energi listrik misalnya, akan berdampak 

pada lambannya laju industrialisasi, Konsekwensi dari buruknya infrastruktur 

pendukung proses industrialisasi ini adalah minimnya investor industri. 

Kelangkaan energi listrik dan kurang minatnya investor juga akan berdampak 

pada terhambatnya proses pembangunan ekonomi. 

Nurul Rizka Ayuningtiyas (2012:39) Penggunaan tenaga litrik diperkirakan 

akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin 

berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi. Banyak faktor yang 
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berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan tenaga listrik, seperti faktor ekonomi, 

kependudukan, kewilayahan, dan lain-lain. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kebutuhan energi listrik diantaranya : 

1. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat kebutuhan tenaga listrik 

adalah pertumbuhan PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto). Secara 

umum, PDRB dapat dibagi m enjadi 3 sektor, Yaitu PDRB sektor 

komersial(bisnis), sektor industri dan sektor publik. Kegiatan ekonomi yang 

dikategorikan sebagai sektor komersial/bisnis adalah sektor listrik, gas dan air 

bersih, bangunan dan kontruksi, perdagangan, serta transfortasi dan 

komunikasi. Kegiatan ekonomi yang termasuk sektor publik adalah jasa dan 

perbankan, termasuk lembaga keuangan selain perbankan. Sektor industri 

sendiri adalah mencakup kegiatan industri migas dan manufaktur. 

2. Faktor Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan 

tenaga listrik selain faktor ekonomi. Sesuai dengan prinsip demografi, 

pertumbuhan penduduk akan terus turun setiap tahunnya sampai pada suatu 

saat akan berada pada kondisi yang stabil. 

3. Faktor Perencaaan Pembangunan Daerah 

Berjalannya pembangunan daerah akan sangat di pengaruhi oleh 

tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Dalam hal ini baik langsung maupun 

tidak langsung, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kebutuhan 

energi listrik seiring dengan berjalanya pembangunan. Pemerintah Daerah 
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sebagai pelaksana pemerintah di tingkat daerah seakan mengambil peran 

penting dalam perencanaan pengembangan wilyah. Hal itu berbentuk 

kebijakan yang tertuang dalam berbagai produk peraturan daerah, 

pengembangan industri, kewilayahan, pemukiman dan faktor geografis. 

4. Faktor Lain-lain 

Selain 3 faktor di atas, ada  beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

tingkat kebutuhan energi listrik  di antaranya luas bangunan konsumen, 

tingkat pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan lain-lain. Namun beberapa 

faktor tersebut hanya berpengaruh dalam kajian spesifik masing-masing 

sektor tarif dan bukan dalam sekla makro. 

Kementrian Desa (2016:3) Manfaat sarana dan prasarana elektrifikasi bagi 

masyarakat adalah meningkatkan etos dan produktivitas kerja, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus manfaat 

elektrifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Saat malam hari, listrik bisa dijadikan sumber penerangan, sehingga waktu 

belajar masyarakat lebih panjang, kegiatan ekonomi desa juga bisa 

dilakukan malam hari. 

2. Listrik dijadikan sebagai sumber energi, misalnya untuk menghidupkan 

berbagai macam peralatan rumah tangga. 

3. Listrik dapat menghidupkan sarana hiburan, seperti video player, TV, 

radio atau alat hiburan lainnya yang membutuhkan listrik. 

4. Penghasil panas, banyak peralatan untuk menghasilkan panas memakai 

energi listrik, seperti setrika listrik, oven, dan kompor listrik. 
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5. Penghasil gerak, Misalnya energi listrik yang diubah menjadi energi gerak 

bisa diguakan untuk menggerakan sepeda motor, mobil, dan kipas angin. 

Saat mengubah energi gerak dibutuhkan arus listrik untuk menggerakan 

alat-alat tersebut. 

Kementrian Desa (2016:1) Pasokan energi listrik belum dapat menjangkau 

daerah-daerah pedesaan yang letaknya masih sulit dan jauh. Menurut data indeks 

desa membangun masih ada sekitar 34 persen dari jumlah desa yang ada, 

membutuhkan sarana dan prasarana listrik pedesaan. 

Berikut adalah beberapa kendala dalam penyediaan listrik pedesaan antara 

lain : 

1. Jalur distribusi menuntut adanya akses jalan ke lokasi tujuan. Di sisi lain, 

kebanyakan pedesaan masih memiliki akses jalan yang sulit ditempuh. 

2. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai pembangkit listrik 

mengakibatkan biaya per watt mahal, sehingga sulit terjangkau oleh 

masyarakat desa yang masih hidup dibawah garis sejahtera. 

3. Sumber energi terbarukan yang potensial di semua pedesaan juga 

memerlukan biaya pemasangan yang tidak murah, ditambah kurangya 

pengetahuan masyarakat desa dalam mengembangkan teknologi tersebut. 

4. Investor tidak tertarik untuk mendanai listrik pedesaan karena dianggap 

tidak menguntungkan. 

5. Permasalahan teknis perluasan distribusi jaringan listrik di pedesaan juga 

biasanya terkendala masalah pembebasan lahan dan kepastian hukum. 
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6. Tingkat keamanan sarana dan prasarana elektrifikasi desa. Pembangkit 

maupun jaringan listriknya harus dirancang sedemikian rupa agar 

penggunaannya aman. 

Perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukan dalam lingkup 

nasional maupun daerah. Perencanaan ketenagalistrikan seperti yang tercantum 

dalam Undang-undang No 30 tahun 2009, merupkan kewajiban bagi 

penyelenggara pemerintah yaitu pemerintah dan pemerintah daerah. Rencana 

kebijakan bidang ketenagalistrikan dituangkan dalam Rencana Umum 

Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Daerah (RUKD). Dalam melakukan penyusunan RUKD harus 

mempertimbangkan RUKN dan disusun sesuai pedoman yang dikeluarkan 

pemerintah. 

Berikut adalah beberapa asas dalam perncanaan ketenagalistrikan : 

a. Kebutuhan sarana dan pra sarana tenaga listrik yang digunakan harus 

sesuai dengan kebutuhan dan terintegrasi dalam sistem ketengalistrikan. 

Selain itu juga harus ada keterjaminan dalam sisi mutu, kehandalan, serta 

keseimbngan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga listrik. 

b. Alternatif biaya terendah dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara 

kebutuhan dan ketersediaan tenaga listrik, sarana dan prasarana harus 

mengedepankan pertimbangan terhadap berbagai alternatif. Dari alternatif 

yang ada kemudian dipertimbangkan juga tentang buaya investasi dan 

operasi terendah untuk jangka waktu usia proyek yang lama. 
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c. Cakrawala perencanaan (Planning Horizon) Perencanaan ketenagalistrikan 

jika ditinjau dari cakrawala waktu, biaa dibagi menjadi 3, yaitu jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka 

pendek adalah untuk kurun waktu 5 tahun dan mencakup perencanaan 

distribusi, Perencanan jangka menengah memiliki jangka waktu 5 sampai 

dengan 10 tahun meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan gardu 

induk. Perencanaan yang lebih dari 10 tahun dikategorikan sebagai 

perencanaan jangka panjang yang berisi tentang sistem ketenagalistrikan 

dan berfugsi sebagai pedomandalam menyuun rencana jangka pendek dan 

menengah. Proses perencanaan ketenagalistrikan melingkupi 6 hal berikut: 

a) Perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik diawali denagan 

proyeksi kebutuhan(demand) atau ramalan beban tenaga listrik untuk 

15 tahun kedepan di setiap sektor pemakai tenaga listrik, yaitu sektor 

industri, komersial (bisnis), rumah tangga, sosial dan umum (publik) 

serta pemerintahan. Rencana pemenuhan kebutuhan tenaga listrik ini di 

pengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekoomi daerah setempat, program 

elektrifikasi mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan captive 

power kedalam sistem secara keseluruhan atau dari kelebihan supplay 

tenaga listrik yang tersedia. Ada berbagai model pendekatan untuk 

menyusun proyeksi kebutuhan tenaga listrik yang tersedia antara lain 

pendekatan ekonometrik, pendekatan proses, pendekatan time series, 

pendekatan end use, pendekatan trend maupun gabungan dari berbagai 

model pendekatan perencanaan. 



30 
 

b) Perencanaan pengembangan pembangkitan (generation expansion 

planning) di susun berdasarkan asas optimasi atau biaya terendah (last 

total cost ownership) dengan memperhatikan ketersediaan sumber 

energi primer setempat, sifat ragam beban, beban puncak, 

teknologi/jenis pembangkitan, dan faktor eksternallain yang prlu 

diperhatikan, seperti dampak ligkungan hidup dan dampak sosial. 

Metode optimasi biaya penyediaan tenaga listrik dan pemilihan 

teknologi pembangkit harus memperhatikan ketersediaan energi primer, 

biya tetap dan biaya fariable, ada berbagai perangkat lunak yang dapat 

di pergunakan untuk proses optimasi penyediaan tenaga listrik antara 

lain piranti lunak Wien Automatic Sistem Planning (WASP). Piranti 

WASP ini dapat menghasilkan keluaran (uotput) berupa jenis dan 

kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. 

c) Tingkat keandalan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik dengan 

adanya cadangan tenaga listrik yang memadai. Hal ini akan menjadi 

pertimbangan sebagai kriteria dalam perencanaan ketenagalistrikan. 

Tingkat cadangan atau kehandalan ini juga memperhatikan penalti 

ekonomi yang akan diterima masyarakatapabila terjadi pemadaman. 

Elain itu hendaknya mempertimbangkan faktor kebijakan setempat 

yang akan mempengaruhi biaya penyediaan dan tarif tenaga listrik. 

d) Mengedepankan ketersediaan energi primer, terutama dari sumber 

energi baru dan terbarukan. Selain itu juga mempertimbangkan 

alternatif pilihan teknologi dan jenis pembangkit agar dapat ercapai 
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hasil yang optimal pada pemanfaatan potensi, efisiensi, keekonomin 

dan dampak yang tidak merugikan terhadap lingkungan sehingga 

terjamin berkelanjutan hingga kurun waktu yang dikehendaki. 

e) Pemanfaatan sumber energi setempat dan prioritas pemilihan aneka 

ragam energi yang tersediadengan urutan prioritas energi terbarukan, 

bahan bakar gas, batubara, dan bahan bakar minyak. 

f) Perencanaan penyediaan tenaga listrik hendaknya di integrasikan 

dengan perencanaan pemanfaatan energi pada isi pemakaian tenaga 

listrik, sehingga program-program Demand Side Managemen, antara 

lain program pemanfaatan tenaga listrik untuk tujuan yang produktif 

dan program hemat energi lainnya merupakan bagian yang integral dari 

proses perencanaan ketenagalistrikan secara keseluruhan. 

  

2.5 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang 

Ketenagalistrikan 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang penyediaan dan 

pemanfaatan tenga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 

 Program yang disebut "Pelalawan Terang" ini termasuk visi dan misi 

kabupaten pelalawan dalam Prioritas Strategis Pembangunan Kabupaten 

Pelalawan yaitu  Pembanguan Insfrastruktur Desa dan Kelurahan serta Sumber 

daya Listrik (Pelalawan Terang) dan air bersih yaitu dengan misi Menigkatkan 

Pembangunan Insfrastruktur Daerah dengan sasaran terpenuhinya kualitas dan 
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kuantitas insfrastruktur dasar dan Terbangunnya insfrastruktur pendukung 

unggulan daerah, Program  Pelalawan terang akan dicapai melalui Program 

pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Upaya Pemerintah 

Kabupaten memfokuskan peningkatan elektrifikasi rumah tangga. Yang kemudian 

pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial 

masyarakat. 

Berdasarkan PERDA Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2004 dengan 

menimbang bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk peningkatan kegiatan 

ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, 

pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar tersedianya listrik dalam 

jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Yang dimaksud 

denga mutu pelayanan yang baik adalah kecepatan pembangunan atau 

penyambungan, nutu tegangan, frekuensi, kontinuitas pasokan dan kecepatan 

pemulihan gagguan, penerimaan loker, fasilitas pmbayaran, pelayanan informasi..  

Adapun indikator keberhasilan yang didapat dari penjelasan PERDA di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan ketenagalistrikkan untuk membantu konsumen tidak 

mampu. Maksudnya di sini adalah pemerintah diharapkan memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja yang telah 

dirancangnya agar masyarakat mengerti dengan tugas yang telah dirancang 

dan agar masyarakat mau diajak bekerja sama dalam menyukseskan 

program tersebut. Karena seperti yang kita tahu, dalam menjalankan misi 



33 
 

yang ingin kita lakukan tidak terlepas dari bantuan orang lain. Dan 

diharapkan di sini, pemerintah mampu berlaku adil dalam pembangunan 

ketenagalistrikan supaya masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan 

program tersebut. Karena apabila masyarakat puas dengan hasil  kerja 

yang dilakukan pemerintah otomatis ini berdampak kepada pemerintah itu 

sendiri. Pemerintah akan dipercaya dan akan mudah naik kembali karena 

masyarakatnya yakin akan program-program yang direncanakannya 

selanjutnya.  

2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum 

berkembang. Maksudnya di sini adalah diharapkan pemerintah dapat 

membantu membangun pembangkit listrik yang mana bisa digunakan dan 

dimanfaatkan masyarakat setempat serta mengurangi pengeluaran meraka 

dalam pembelian minyak agar rumah mereka bisa teraliri listrik. Dan di 

sini diharapkan pemerintah juga dapat memperhatikan standar mutu dan 

keandalan yang berlaku. Agar program yang dirancang pemerintah 

tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bisa dirasakan 

generasi selanjutnya. 

3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil. Maksudnya di sini adalah 

diharapkan pemerintah dapat memperluas akses menuju daerah tersebut. 

Di mana yang kita tahu daerah terpencil sangat sulit untuk dituju. Baik 

dikarenakan jalan yang kurang bagus ataupun sarana prasarana di sana 

sangat minim. Karena walaupun daerah tersebut jauh dari ibukota tapi 

setidaknya pemerintah mampu berlaku adil agar daerah tersebut dapat 
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tetap merasakan program yang telah diatur dan direncanakan pemerintah. 

Dan dana yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan kondisi wilayah 

tersebut. 

4. Pembangunan listrik pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Maksudnya di sini adalah apabila kesejahteraan masyarakat 

baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun bidang sosial meningkat ini 

akan berdampak pada pemerintah itu sendiri. Di mana pertama akses 

menuju daerah yang sulit dijangkau tersebut lambat launnya akan mudah 

ditempuh. Barang-barang elektronik ataupun bahan makanan akan dengan 

mudah masuk karena akses jalan yang mudah ditempuh. Anak-anak 

bahkan orangtua bisa dengan mudah berkomunikasi dengan lancar dengan 

sanak keluarga yang beda daerah. Mudahnya mendapatkan informasi 

tentang kejadian yang sedang terjadi.  

 

2.6 Pandangan Syariat Agama Islam Tentang Keadilan dalam Pemerataan  

Listrik 

Berikut adalah ayat suci Al-Qur’an yang membahas tentang Keadilan 

seperti dalam Surah an-Nisâ` ayat 58 sebagai berikut: 

                                                

                    

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
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adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya kita harus berlaku 

adil dalam melakukan segala tindakan maupun aktivitas dalam kehidupan sehari-

hari. Terlebih sebagai pemimpin. Karena pemimpin yang baik menurut Islam 

adalah suatu syarat mutlak akan keberadaan suatu masyarakat, kaum danbangsa. 

Kepemimpinan gunanya adalah untuk menegakkan hukum supaya berjalan 

dengan seksama agar terwujud distribusi ekonomi supaya kekayaan tidak hanya 

berputar pada segelintir orang dan untuk mewujudkan kemajuan masyarakat. 

Karena pemimpin yg adil segala program yang dijalankan dan direncanakan oleh 

pemerintah akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Akan tetapi jika 

pemimpin tidak adil, maka pemerataan tidak akan berjalan dengan sebagaimana 

semestinya. Dan akan ada dampak kesenjangan terhadap kehidupan di masyarakat 

tersebut. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Husna Nurzanah (2015) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

RIAU, dalam skripsinya “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan 

Rumah Layak Huni di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis” 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

efektifitas pelaksanaan program dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 
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Bengkalis. Dalam hasil penelitian ini bahwa dapat dikatakan pelaksanaan program 

bantuan rumah layak huni sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini memang 

sama-sama mengenai analisis efektivitas hanya saja yang membedakan dengan 

yang penulis buat adalah penulis mengangkat judul dengan tema analisis 

efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 

2004 Tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kecamatan Teluk Meranti 

Kabupaten Pelalawan. 

Dalam penelitian ini penulis membahas masalah tentang bagaimana proses 

meningkatkan elektrifikasi desa di Kecematan Teluk Meranti Kabupaten 

Pelalawan serta bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan tersebut. 

Wayuni Pamelasari (2014) ) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU, dalam skripsinya “ Implementasi Program Ruma Layak Huni di 

Kecamata Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir”. Pembahasan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan atau 

implementasi program rumah layak huni di kecamatan bagan sinembah kabupaten 

rokan hilir. Dalam hasil penelitian ini bahwa dapat dikatan implementasi program 

rumah layak huni sudah berjalan dengan baik. 

 

2.8 Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka 

sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang 

berhubungan dengan penelitian ini anatara lain : 
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a. Kebijakan 

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan kosisten 

dalam mencapai tujuan tertentu. 

b. Efektivitas 

Efektivitas diartikan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 

mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini 

berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, 

baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya. Maka dapat dikatakan efektif. 

c. Pembangunan 

Pembangunan didefenisikan sebagai “rangkian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh 

suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa 

(nation-building). Maka tidak ada suatu negara yang mencapai tujuan  

nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis pembangunan. 

d. Program Pelalawan Terang 

Program Pelalawan Terang adalah salah satu wujud nyata yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga  yang 

kemudian pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan 

aktifitas sosial masyarakat Kabupaten Pelalawan. Yang dilaksanakan melalui 

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 
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2.9 Konsep Operasional 

Referensi Indikator 

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 

Tahun 2004 Tentang Pengelolaan 

Ketenagalistrikan Di Kecamatan Teluk 

Meranti Kabupaten Pelalawan 

 

Sumber : Perda Nomor 04 Tahun 2004 

Tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan 

Pembangunan Ketenagalistrikan 

Masyarakat untuk membantu 

konsumen tidak mampu. 

Pembangunan sarana penyediaan 

tenaga listrik di daerah yang belum 

berkembang. 

Pembangunan tenaga listrik di 

daerah terpencil. 

Pembangunan listrik pedesaan untuk 

meningkatkan kesejah teraan 

masyarakat. 

  

 

2.10 Kerangka Pemikiran 
Adapun Kerangka pemikiran dari penelitian mengenai Analisis 

Efektifitas Pelaksanaan Program Pelalawan Terang Di Kecamatan Teluk 

MerantiKabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

DASAR HUKUM 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Pelalawan Nomor 04 Tahun 

2004 tentang Ketenagalistrikan 

 

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 

04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan 

Ketenagalistrikan Di Kecamatan Teluk 

Meranti Kabupaten Pelalawan 

Tercapainya Program Pelalawan Terang 

1) Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat                  

untuk membantu konsumen tidak mampu 

2) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik 

di daerah yang belum berkembang 

3) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil 

4) Pembangunan listrik pedesaan untuk 

meningkatkan kesejah teraan masyarakat. 


