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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya PT. 

PLN (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT.PLN (Persero) 

Rayon Rengat merupakan salah satu cabang dari PT.PLN Area Rengat yang 

merupakan unit cabang PT.PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri.  

Sebelum menjadi PT.PLN, dulunya kantor yang sekarang dijadikan 

sebagai kantor PT.PLN Rayon Rengat Kota merupakan gedung lama kantor 

PLTD. Pada tahun 1982 gedung PLTD diganti dengan gedung PLN Rayon 

Rengat Kota oleh pemerintah setempat. 

PT. PLN (Persero) Area Rengat merupakan salah satu unit dari PT. 

PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri, Area Rengat merupakan Area 

termuda yang memiliki 5 (lima) Rayon, dengan jumlah Pelanggan (sesuai data 

per Januari 2014) : 179.509 pelanggan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Rayon Rengat Kota ( 38.068 Plg) 

2. Rayon Teluk Kuantan (55.985) 

3. Rayon Kuala Enok (22.309 Plg) 

4. Rayon Tembilahan (37.453 Plg) 

5. Rayon Air Molek (25.694 Plg) 
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Saat ini baru satu Unit dari Area Rengat yang telah tergabung dalam 

saluran Interkoneksi 150 KV, yaitu Rayon Teluk Kuantan, sedangkan Rayon 

yang lain masih dalam kondisi Isolated (PLTD dan PLTMG Lirik). 

Sistem Rengat sendiri telah di grid atau bergabung dengan beberapa 

Sub Rayon Kuala Enok dan Tembilahan, seperti Sub Rayon Bagan Jaya, 

Kempas Jaya, Pengalihan Enok, Pengalihan Keritang, Enok Dalam, Kotabaru, 

dan Pabenaan. 

Bertepatan setelah di laksanakannya Program sejuta Penyambungan 

pada Bulan Oktober 2010, mulai bulan November 2010 langsung 

menlaunching Sistem Online PPOB, dimana Pelanggan akan semakin mudah 

dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik, pelanggan telah bisa 

membayar rekening listrik nya di Loket-loket PPOB, kantor Pos dan Bank 

(BNI, BUKOPIN, MANDIRI), serta ATM-ATM. 

Saat ini Pelanggan dapat mengetahui tagihan listrik, permohonan ubah 

daya, Layanan Ekstra (Penyambungan sementara) melalui Layanan Online 

PLN.CO.ID. 

 

B. Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara 

Pada 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, setelahBelanda 

menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. 

http://www.pln.co.id/
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Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II 

pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/ 

pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat 

berinisiatif menghadap presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-

perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. 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 

dibidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. 

Pada saat yang sama dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas 

Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmika 

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. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka 

sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi 
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Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan 

listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.
39

 

 

C. Pengertian Perusahaan Listrik Negara 

Sesuai dengan PP No.18 Tahun 1972, PP No.54 Tahun 1981 dan UU 

No.15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan yang disempurnakan dengan PP 

No.17 Tahun 1990 ditetapkan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah 

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai kuasa usaha 

ketenagalistrikan yang menangani penyediaan tenaga listrik untuk umum, 

yaitu : industri, usaha komersial, rumah tangga, dan kegiatan sosial. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan Perseroan Terbatas, yang 

selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya. 

PT.PLN selaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan maksudnya 

adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan 

usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas 

untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 

dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penun jang tenaga listrik.
40
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D. Visi dan Misi 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki peranan yang sangat besar 

di Indonesia, mengingat PT.PLN (Persero) merupakan satu-satunya BUMN 

yang bertugas untuk memasok dan menyalurkan listrik, seperti visi PLN 

(Persero) yaitu “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh 

kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insane ”. 

Selain itu PT PLN (Persero) juga memiliki misi antara lain: 

1 Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

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  

Selain memiliki visi dan misi perusahaan, PT.PLN juga menerapkan 

nila-nilai perusahaan dan setiap kegiatan operasional perusahaan yaitu “saling 

percaya, integritas, peduli dan pembelajar”. 

1. Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, senantiasa berusaha untuk 

tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan 

secara cepat, tepat dan sesuai. 

2. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan 

melindungi hak - hak asasi dalam menjalankan bisnis. 
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3. Integritas : menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas dan objektifitas 

dalam pengelolaan bisnis. 

4. Kualitas produk untuk ditingkatkan secara terus-menerus dan terukur serta 

menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.  

5. Peluang yang sama untuk memajukan seluas-luasnya kepada setiap 

anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki sesuai dengan 

kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan. 

6. Inovatif, bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan semua 

anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide 

dan karya inovatif. 

7. Mengutamakan kepentingan perusahaan, konsisten untuk mencegah 

terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan 

yang diambil ditujukan guna kepentingan perusahaan. 

8. Pemegang saham dalam mengambil keputusan bisnis akan berorientasi 

pada upaya meningkatkan nilai investasi pemegang saham. 

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik 

diharapkan pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PT.PLN 

pada dasar rumah tangga maupun industri dan bisnis, merupakan peluang 

listrik yang lebih besar karena rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik 

perkapita masih rendah serta Indonesia sendiri masih dalam tahap 

industrialisasi.
41
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E. Maksud dan Tujuan PT.PLN (Persero) 

Sebagai Persero, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai 

maksud dan tujuan berdasarkan Pasal 2 PP 23 Tahun 1994 adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 

memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan 

kegiatan ekonomi, serta mengusahakan keuntungan serta dapat membiayai 

pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan 

masyarakat.  

3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenagalistrik. 

4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan 

tenagalistrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42

 

 

F. Tujuan Strategi PLN 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

ketenagalistrikan, bahwa PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha 

Ketenagalistrikan (PKUK), maka strategi Perusahaan diarahkan menjadi 

entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan 

investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan 

kaidah- kaidah korporasi. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 1994tentang Ketenagalaistrikan Pasal 2 
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Dari tujuan strategis di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa tujuan 

tersebut di buat agar PLN juga harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi dan 

berperilaku sesuai tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan 

usahanya.
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 Profil PT.PLN (PERSERO) 


