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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 tetapi juga oleh masyarakat luas. Dari sisi 

pemerintahan BUMN seringkali diigunakan sebagai salah satu instrumen penting 

dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan dibidang industri-

industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN 

merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, 

dan efisien. 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 
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modal dan teknologi, sejalan dengan prinsip otonomi daearah serta demokratisasi 

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Selain itu, berubahnya peran atau kedudukan PT. PLN (Persero) dari yang 

semula sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) menjadi 

Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (PIUPTL) untuk kepentingan 

umum, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peran 

swasta dalam usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selama 

ini menjadi mitra PLN dalam beberapa usaha pembangkitan listrik yang 

dijalankan swasta. 

Selain tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha 

Ketenagalistrikan (PKUK), fungsi PLN sebagai regulator juga ditiadakan. Dalam 

hal ini peran PT. PLN (Persero) hanya sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik, sementara fungsi regulator di bidang ketenagalistrikan merupakan tugas 

dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Walaupun demikian PT. 

PLN (Persero)sebagai perusahaan (Persero)an yang merupakan perpanjangan 

tangan dari pemerintah, tetap diberi prioritas pertama (Fist right of refusal) dalam 

penyediaan tenaga listrik untuk umum. 

Sebagai salah satu BUMN, PT. PLN (Persero) memegang peranan penting 

bagi kehidupan manusia. Secara tidak langsung perusahaan ini mengalami 

penumpukan dalam ruang lingkup pekerjaannya yang meliputi: (a) Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik, diataranya pembangkitan, penyaluran, distribusi, 

perencanaan, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan pengembangan 
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penyediaan tenaga listrik. (b) Usaha Penunjang Tenaga Listrik, diantaranya 

konsultasi yang berhubungan ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan 

peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan 

pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. (c) 

Usaha lain, diantaranya kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber energi terkait penyediaan ketenagalistrikan, jasa operasi dan pengaturan 

bidang pembangkit, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, kegiatan 

perindustrian perangkat keras dan luas bidang ketenagalistrikan, kerjasama 

dengan badan lain dan usaha lainnya. 

Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas 

manusia, yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi kedepannya. Listrik 

menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya, tidak dapat dipungkiri 

bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang 

mendukung aktifitas manusia. Adapun akhirnya peran dari pemerintah dalam 

penyediaan listrik bagi masyarakat luas. Tidak heran jika pemerintah menguasai 

kepentingan listrik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 

dapat mengaturnya dengan baik untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi 

monopoli dalam kepentingan ini. Suatu perusahaan besar sebagai penyedia listrik 

untuk masyarakat adalah PT. PLN (Persero), dimana perusahaan listrik milik 

negara ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam memasok 

kebutuhan listrik untuk masyarakat. Selaku perusahaan milik negara yang 

menangani masalah kepentingan listrik di Indonesia, yang memberikan jumlah 

pasokan listrik kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Tentunya PT. 
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PLN (Persero) memberikan pelayanan sebagai upaya pasti dalam memberikan 

public service yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. 

Perubahan dalam dunia usaha yang semakin cepat mengharuskan 

perusahaan untuk merespon perubahan yang terjadi, masalah pokok yang dihadapi 

perusahaan-perusahaan saat ini adalah bagaimana perusahaan tersebut menarik 

pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan tersebut dapat bertahan dan 

berkembang. Perubahan teknologi informasi yang berkembang cepat, 

mengharuskan berbagai perusahaan dapat memberikan solusi yang tepat dan cepat 

sesuai kebutuhan/keinginan pelanggan, sehingga pelanggan puas dan akan 

bertahan berlangganan. 

Agar kualitas pelayanan pelanggan teratasi dengan cepat dan memberikan 

kepuasan pada masyarakat, maka dari itu PT. PLN (Persero) melakukan 

kerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai vendor (pihak kedua). 

Adapun tujuan PT. PLN (Persero) dalam melakukan kerjasama ini bermaksud 

untuk mengalihkan pengelolaan penanganan gangguan yang meliputi pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan proses serta teknologi yang disepakati 

kepada pihak kedua. Dengan tujuan untuk meningkatkan Value kepada pengguna, 

yaitu metingkatkan mutu pelayanan penanganan gangguan yang lebih baik dan 

petugas penanganan gangguan sebagai penghubung antara pelanggan dengan PT. 

PLN (Persero). Selain itu juga untuk meningkatkan Value kepada PT. PLN 

(Persero) dengan cara mengoptimalisasi pelayanan teknik, meningkatkan kinerja 

PT. PLN (Persero), menaikkan citra perusahaan dan mengamankan asset PT. PLN 

(Persero). Dengan diadakannya hubungan kerjasama ini PT. PLN (Persero) dapat 
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menekan terjadinya gangguan listrik melalui pelayanan teknik, mulai dari 

perbaikan jaringan, peningkatan mutu pasokan energi, sumber daya masyarakat 

serta proses integrasi teknologi yang semakin berkembang merupakan faktor 

pendukung tercapainya mutu layanan PT. PLN (Persero) terhadap masyarakat 

atau pelanggan. 

Pelayanan teknik merupakan salah satu produk atau kegiatan PT. PLN 

(Persero) dalam rangka peningkatan citra pelayanan kepada masyarakat atau 

pelanggan. Pelayanan teknik memiliki tugas menjaga mutu serta keandalan 

pasokan distribusi listrik hingga ketingkat masyarakat. Energi listrik telah menjadi 

kebutuhan dasar masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi sangat vital. Tidak 

salah jika setiap ada gangguan pada jaringan listrik, maka pihak PT. PLN 

(Persero) menjadi sorotan utama. PT. PLN (Persero) pertama kali mengulirkan 

pelayanan teknik tahun 2004 kepada pihak kedua (vendor) dengan sistem 

pemborongan pekerjaan. Pada tahun 2006 lingkup pekerjaan pelayanan teknik 

bertambah dari hanya pelayanan gangguan ditambah pekerjaan pemeliharaan 

dengan pengaturan pola pekerjaan yang lebih efisien dan efektif. Pelayanan ini 

sebagai penyelenggara tugas operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga 

listrik pada area untuk mengendalikan operasi dan memelihara asset jaringan 

distribusi luas area wilayah sesuai batasan kerja Rayon/Kantor Pelayanan/Posko.  

Pelayanan teknik sama halnya dengan pelayanan publik yaitu berupa 

pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, 

ataupun pihak swasta kepada masyarakat atau pelanggan, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
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Dengan demikian yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas 

bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik 

yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial politik, yakni 

menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara, sedangkan pelayanan 

publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi yakni mencari keuntungan. 

PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengemban suatu 

amanah besar bagi pelayanan di bumi lancang kuning ini. Perubahan kearah 

kebaikan pelayanan pun terus dilakukan, antara lain dengan dilakukannya 

perubahan organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya keputusan presiden 

No.139 tahun 1998 tanggal 11 September 1998 tentang tim rekstrukturisasi dan 

rehabilitasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)> PLN telah menerbitkan 

keputusan direksi No. 113.k/010/DIR/2001 tanggal 25 Mei 2001 sehingga PLN 

Wilayah III berubah status menjadi PT. PLN (Persero) unit bisnis sumbar Riau 

termasuk di dalamnya pembentukan wilayah usaha Riau. Kemudian PT. PLN 

(Persero) wilayah sumbar Riau dipisah menjadi PT.PLN (Persero) wilayah 

sumbar dan PT. PLN (Persero) wilayah Riau yang berdiri sendiri sesuai keputusan 

Direksi No. 089.K/010/DIR/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Perubahan 

Pengorganisasian Unit Bisnis di Lingkungan PT. PLN (Persero). Dan yang 

terakhir diterbitkan keputusan Direksi No.300.K/010/DIR/2003 tanggal 19 

November 2003 tentang Organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau. 

PT. PLN (Persero) Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

memberikan pelayanan kepada pelanggan meliputi pelayanan pemasangan listrik 
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baru, perubahan daya listrik, pelayanan perubahan nama pelanggan, dan 

pelayanan gangguan listrik. Pelanggan mempunyai hak untuk menyampaikan 

keluhannya melalui call center, nomor telepon, dan berkunjung di kantor PT. PLN 

(Persero). 

Pelanggan menyampaikan keluhan dengan berkunjung di PT. PLN (Persero) 

Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pelanggan mengeluhkan 

adanya kesalahan baca meteran. Pelanggan merasa bahwa penggunaan listrik 

dirumahnya tidak terlalu banyak tetapi hasil baca meteran oleh prtugas tinggi, 

maka timbul pengaduan dari pelanggan kepada PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, bahwa tagihan listrik di rumahnya 

membengkak. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Keluhan per Kelompok Keluhan PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang  Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Periode Tanggal : 1 Januari 

2017-31 Desember 2017 

 

NO Kelompok Keluhan Jumlah Pelanggan Persentase (%) 

1 Cater 282 41,6 

2 Instalasi Listrik 130 19,2 

3 PDPB 53 7,8 

4 Tusbung 58 8,6 

5 Rekening 119 17,6 

6 Prabayar 35 5,2 

Total 677 100% 

Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon Perawang  

Keterangan : 

(1) Cater (Catat Meter) adalah pekerjaan pengelolaan pelanggan yang 

meliputi pembacaan dan pencatatann angka kWh meter. (2) Instalasi Listrik 

adalah suatu bagian penting dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi untuk 

menyalurkan tenaga listrik dari instalasi pengusaha ketenagalistrikan ke titik-titik 



 8 

beban. (3) PDPB (Perubahan Daya/Pasang Baru), pelanggan PLN yang memiliki 

kapasitas daya listrik rendah dan merasa butuh untuk tambah daya listrik, bisa 

melakukan perubahan daya dan nanti pihak PLN akan melakukan pasang baru 

sesuai dengan permohonan pelanggan. (4) Tusbung, diambil dari kata Putus 

Sambung adalah jenis pekerjaan yang di sub kan oleh PLN kepada pihak ketiga 

(Vendor). Pelanggan akan diputus aliran listrik dirumahnya apabila menunggak 

dan di sambung kembali apabila sudah membayar tagihan listriknya. (5) 

Rekening, merupakan biaya yang wajib dibayar oleh pelanggan setiap bulan dan 

berisi jumlah pemakaian energi listrik yang digunakan oleh pelanggan dalam satu 

bulan. (6) Prabayar, merupakan sistem terobosan PLN untuk memberikan 

pelanggan kesempatan mengendalikan pemakaian listriknya sendiri. Pada layanan 

prabayar pelanggan menggunakan listrik dengan sistem pembayaran dimuka 

sebelum listrik dipakai. Berikut tahap-tahap mengganti listrik pascabayar menjadi 

prabayar, Tahap Pertama : pelanggan harus memastikan bahwa tagihan rekening 

listrik berjalan lancar. Tahap Kedua : setelah segala urusan tagihan rekening 

listrik lunas, pelanggan bisa langsung menyiapkan KTP asli dan fotocopy KTP 

penanggung jawab bangunan/pemilik rumah. KTP ini berguna untuk 

mendapatkan ID pelanggan yang ditinjau dari nomor KTP si penanggung jawab 

bangunan pada saat bertemu pihak PLN. Namun, jika penanggung jawab 

bangunan berhalang untuk hadir, bisa diwakilkan dengan pihak lain, namun 

pelanggan harus membuat surat kuasa. Selain itu, yang mewakili juga harus 

menyediakan KTP. Sehingga, terdapat dua KTP (penanggung jawab bangunan 

dan yang mewakili). Siapkan juga materai 6000 sebanyak tiga lembar. Tahap 
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Ketiga : pelanggan bisa langsung menghubungi call centeruntuk mendapatkan ID 

pelanggan dan melakukan registrasi. Pada tahap ini, nanti pelanggan akan ditanya 

kondisi listrik saat ini dan keinginan pelanggan untuk beralih pada listrik prabayar 

misalnya apakah ingin meningkatkan daya listrik menjadi minimum 1.300 VA. 

Selain permintaan peningkatan daya, pihak PLN akan menganjurkan pelanggan 

untuk datang langsung ke kantor PLN dengan membawa dokumen yang sudah 

disiapkan pada tahap kedua. Untuk tanpa penambahan daya, dikenakan biaya 

pulsa perdana yang dibanderol mulai dar Rp. 5000 – Rp. 1.000.000 sesuai dengan 

permintaan konsumen. Sedangkan proses penambahan daya 1.300 VA – 5.500 

VA akan dikenakan biaya pulsa dan pemasangan sebesar Rp. 377.800,-. Tahap 

Keempat : pada saat pelanggan melakukan registrasi, pelanggan harus bersabar 

untuk menunggu verifikasi dari pihak PLN terkait pemasangan. Sebab, selain 

menanyakan kesiapan kondisi listrik pelanggan, PLN juga melakukan analisis 

mengenai kesiapan penunjang listrik sekitar. Jika diputuskan untuk penambahan 

jaringan, artinya pelanggan harus sabar menunggu maksimal 15 hari pada waktu 

kerja. Sedangkan bila diputuskan untuk penambahan gardu distribusi baru, 

pelanggan harus sabar menunggu maksimal 40 hari pada waktu kerja. (Sumber: 

http://www.pln.co.id) 

Tagihan listrik atau rekening listrik adalah perhitungan biaya atas 

pemakaian energi listrik oleh pelanggan setiap bulan. Dalam sistem listrik 

konvensional, pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan 

membayar tagihannya pada bulan berikutnya. Sistem ini biasa disebut dengan 

sistem listrik paskabayar.Pemakaian energi listrik oleh pelanggan diukur 
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menggunakan alat yang bernama kWh meter. Setiap satu bulan sekali secara 

periodik, petugas catat meter PLN akan datang untuk mencatat angka pada kWh 

meter, angka inilah yang disebut dengan stand meter. Stand meter bulan ini akan 

dikurangi dengan stand meter bulan sebelumnya. Dari hasil pengurangan tersebut, 

maka diketahui besarnya pemakaian energi listrik dalam satuan kWh. Untuk 

selanjutnya, sistem PLN secara otomatis akan memproses besaran kWh tersebut 

menjadi tagihan listrik dalam satuan rupiah sasuai dengan Tarif Dasar Listrik 

(TDL) yang berlaku. 

Jadi, secara teoritis apabila pemakaian pelanggan normal atau pemakaian 

listrik setiap bulan itu-itu saja, maka besarnya tagihan listrik juga akan normal. 

Dalam artian, tidak akan terjadi tagihan listrik yang “membengkak”, turun drastis 

dari bulan-bulan sebelumnya, ataupun tagihan listrik naik-turun. 

Petugas yang mempunyai tugas untuk melakukan pembacaan meteran 

adalah Bm@x (Billing Maximal). Petugas pencatat meteran PLN seringkali hanya 

mengkira-kira jumlah pemakaian energi listrik pelanggan berdasarkan atas dasar 

data jumlah pemakaian energi listrik bulan sebelumnya. Kesalahan pembacaan 

meteran biasanya muncul karena pada saat petugas mendatangi rumah pelanggan 

untuk melakukan pencatatan meteran, letak kWh meter terlalu tinggi. Kesalahan 

petugas dalam menulis angka dan keadaan kWh yang sudah buram dapat menjadi 

penyebab pembacaan kWh meter tidak akurat. 

Kesalahan petugas dalam pencatatan kWh meter dapat menyebabkan jumlah 

tagihan listrik pelanggan semakin besar sehingga pelanggan harus membayar 

semakin mahal atau juga dapat menyebabkan tagihan listrik pelanggan semakin 

kecil sehingga pelanggan harus membayar murah. Adanya kesalahan ini tentunya 
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ada pihak yang akan dirugikan, baik itu dari pihak pelanggan ataupun PLN, 

sehingga harus ada tindakan yang cepat dari PT. PLN (Persero) Rayon Perawang 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk mengatasi hal tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Penerapan Standard Operating Procedure 

(SOP) Catat Meter dalam Pelayanan Tagihan Listrik Pascabayar di PT. PLN 

(Persero) Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Bagaimana penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Catat Meter 

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

Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? 

b. Apa saja 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? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) 

Catat Meter dalam Pelayanan Tagihan Listrik Pascabayar di PT. PLN 

(Persero) Rayon Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

b. Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan pada Standard Operating 

Procedure (SOP) Catat Meter dalam Pelayanan Tagihan Listrik 

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

Kabupaten Siak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan 

program S1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang Penerapan Standard 

Operating Procedure (SOP) Catat Meter dalam Pelayanan Tagihan 

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

Tualang Kabupaten Siak. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta 

sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d. Sebagai sumbangan pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan yang baik untuk Kabupaten Siak. 

e. Diharapkan penelitian ini menjadi pendorong bagi peneliti yang lain yang 

ingin melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam.  

 

 


