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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

  Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan antara lain : 

a. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Catat Meter dalam 

Pelayanan Tagihan Listrik Pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan indikator 

transparansi, partisipasi,kesinambungan hakdan kewajibanbelum 

terlaksana secara optimal karena tidak sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) catat meter PT. PLN (Persero) Rayon Perawang 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.Sedangkan akuntabilitas, 

koordinasi, kesamaan hak sudah berjalan dengan baik.  

b. Hambatan dan permasalahan pada Penerapan Standard Operating 

Procedure (SOP) Catat Meter dalam Pelayanan Tagihan Listrik 

Pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Perawang Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak adalah: 

1. Dalam bidang sumber daya manusia diantaranya pengrekutan petugas 

yang tidak melalui seleksi, kurangnya pemahaman petugas terhadap 

lokasi / rute pembacaan meter, usia yang beragam dimana usia yang 

sudah tidak produktif masih digunakan, masih kurangnya ketelitian 

petugas dalam membaca meteran listrik. 

2. Dalam melaksanakan proses pembacaan meteran masih terdapat 

faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaanya yaitu meteran 
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yang tidak terbaca akibat kWh meter yang berada berada di dalam 

bangunan/rumah, pagar rumah pelanggan sedang terkunci, kWh meter 

dalam keadaan rusak, macet atau buram sehingga angka pada kWh 

meter tidak dapat dilihat. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih 

terhadap Analisis Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Catat Meter 

dalam Pelayanan Tagihan Listrik Pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi kepada PT. PLN (Persero) 

yang ketahuan menjalankan tugas tidak sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP) catat meter yang telah di tetapkan. 

b. Melakukan pembinaan terhadap petugas catat meter secara periodik 

antara lain dengan cara memberikan pendidikan dan latihan tentang tata 

cara membaca meter, etika baca meter, penerapan sanksi terhadap 

pembaca meter yang melakukan pelanggaran peraturan. Selain itu juga 

para petugas pembaca meter diberikan pendidikan kelistrikan untuk dapat 

memberikan, membina kebersamaan dengan membentuk sistem kerja 

yang terpadu. 

c. Pelanggan melakukan migrasi ke listrik prabayar. Dengan itu pelanggan 

tidak akan berurusan lagi dengan pencatatan meter bulanan, tidak terikat 

dengan jadwal pembayaran tagihan listrik setiap bulan dan tentu saja 

akan terhindar dari lonjakan tagihan listrik. 


