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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai kebutuhan 

manusia diberbagai aktifitas, yang kemudian digunakan untuk berbagai fungsi 

kedepannya. Hampir segala kebutuhan manusia dibeberapa dekade ini 

membutuhkan lisrik.  

Suatu perusahaan besar sebagai penyedia listrik untuk masyarakat adalah 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan salah satu BUMN yang memberikan 

jasa dalam bidang pengadaan tenaga listrik yang merupakan salah satu faktor 

penting dalam memasok kebutuhan listrik untuk  masyarakat dapat melakukan 

aktivitas bisnis nya. PT. PLN selaku perusahaan milik Negara yang menangani 

masalah kepentingan masyarakat dalam masalah listrik.  

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang berkembang untuk 

melaksanakan pembangunan yang adil dan merata diseluruh kawasan Indonesia. 

Oleh karena itu diperlukan ketersediaan energi yang cukup untuk salah satu 

penggerak kemajuan itu sendiri. Di era globalisasi seperti sekarang ini, peran 

listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kebutuhan manusia 

dalam bidang barang maupun jasa. Dengan semakin tinggi kebutuhan listrik 

karena perkembangan perekonomian di Indonsia di sisi PT. PLN belum mampu 

menyuplai kebutuhan listrik masyarakat Indonesia sendiri. 
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PT. PLN persero adalah perusahaan yang bergerak dibidang  pengadaan 

untuk listrik harus dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan 

memberikan ketersediaan listrik yang memadai kepada masyarakat Indonesia 

khususnya konsumen ataupun pelanggan agar merasa terpuaskan dengan 

penyediaan ketersediaan listrik yang cukup. Maka berdasarkan instruksi mentri 

Pertambangan dan Energi nomor : 1800/09/M.DJL/89 tanggal 25 mei 1989, 

menginstruksikan kepada seluruh jajaran PLN untuk melakukan langkah-langkah 

peningkatan efesiensi, mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik. 

Menurut (Freddy Rangkuti ; 2004; 14) Sistem persediaan diartikan sebagai 

serangkaian kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan 

menetukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus 

disediakan dan berapa besar persediaan yang harus dilakukan.  

PT. PLN banyak memberikan jasa pelayanan, diantaranya pelayanan 

pemasangan listrik baru, penyediaan lampu penerang jalan, penambahan daya 

listrik, pembayaran listrik, dan pelayanan gangguan. Berhasil atau tidaknya PT. 

PLN memenuhi kebutuhan, keinginan, serta menciptakan kepuasan pelanggan 

salah satu nya bergantung pada pelayanan yang telah dilakukan untuk mengelola 

persediaan degan sewajarnya.  

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2 

“cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” maka pemerintah berperan penting 

dalam pengaturan energy listrik. Sebagaimana BUMN lainnya PLN juga 

diperbolehkan bahkan diharuskan untuk mencari keuntungan. Tetapi disamping 
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itu, PLN jangan sampai melalaikan kinerjannya terutama dalam hal pelayanan 

untuk masyarakat dalam penyediaan listrik yang baik. 

Namun pada kenyataanya saat ini, masih ada wilayah Indonesia yang 

kurang akan pasokan listrik, krisis listrik terus dirasakan selama bertahun-tahun. 

PP Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 4 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan  “kondisi krisis atau darurat 

penyediaan tenaga listrik” adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga 

listrik tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut yang dapat disebabkan 

antara lain karena pertumbuhan beban yang jauh melampaui kemampuan 

penyediaan tenaga listrik, bencana alam, dan/atau adanya konflik atau kerusuhan. 

Dimana salah satu penyedia listrik yang menyediakan persediaan listrik di 

wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu PT. PLN (Persero) Rayon Kuala Enok. 

Yang mana PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok ini memiliki wilayah kerja, 

yaitu yang meliputi : 
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Tabel I.1 Wilayah Kerja PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

No Sub Rayon 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Teluk Medan 

Kuala Enok 

Pebenaan 

Pengalihan Enok 

Enok Dalam 

Kotabaru 

Sanglar 

Tanjung Baru 

Sungai Terap 

Pulau Kijang 

Benteng 

Rantau Panjang 

Pengalihan Keritang 

        Sumber: PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

Pelayanan yang diberikan oleh PLN tersebut terhadap beberapa wilayah 

kerja nya harus mampu memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan, sehingga 

tercipta kepuasan pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik yang memadai, 

terutama bagi desa-desa yang belum teraliri listrik secara menyeluruh. Selain itu, 

dengan bertambahnya jumlah penduduk , secara tidak langsung maka keperluan 

akan listrik juga bertambah. Dan kapasitas listrik yang dibutuhkanakan untuk 

menampung keperluan masyarakat tersebut akan meningkat. Dan tentunya 

pelayanan juga harus ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut PT. PLN seharusnya lebih meningkatkn kualitas pelayanan nya lagi demi 

tercapainya kepuasan pelanggan. 

Pelayanan PLN adalah bagian dari pelayanan public yang mana berfungsi 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang mana PLN dalam 

menjalankan tugasnya berpedoman pada UU No.30 Tahun 2009. Berikut tabel 
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jumlah pelanggan atau masyarakat yang telah teraliri listrik oleh PT.PLN 

(Persero) Rayon Kuala Enok : 

Tabel I.2 Jumlah Pelanggan Secara Keseluruhan pada PT. PLN (Persero) 

Rayon Kuala Enok Th 2013-2015 

 2013 2014 2015 

Pasca Bayar 15.409 12.520 12.026 

Pra Bayar 6.585 12.318 13.229 

Total 21.994 24.838 25.255 

Sumber : PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total permintaan akan listrik semakin 

meningkat setiap tahun nya dan berpengaruh pada proses layanan penyediaan 

listrik seperti pasang baru dan perubahan daya listrik sehingga akibat dari 

lonjakan permintaan penyediaan listrik ini sebagian dari pelanggan tidak terlayani 

dengan baik oleh PT.PLN dan menangguhkan pelayanan dalam upaya penyediaan 

listrik kepada pelanggan dan para pemohon pasang baru  harus masuk dalam 

daftar tunggu. 

PT. PLN mempunyai tugas utama untuk membangkitkan, menyalurkan, dan 

mendistribusikan tenaga listrik kepada masyarakat. Melihat hal tersebut, PT. PLN 

harus berupaya semaksimal mungkin dalam peningkatan kualitas pelayanan nya 

sehingga mampu bersaing dan  menjadi badan usaha yang terdapat dalam 

ketenagalistrikan sesuai dengan visi dan misinya. Dan berusaha semaksimal 

mungkin untuk menghindari adanya keluhan pelanggan. Berikut terdapat keluhan-

keluhan yang dirasakan oleh pelanggan : 
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Tabel 1.3 Laporan Keluhan pelanggan pada PT.PLN (persero) Rayon Kuala 

Enok  dari bulan Januari 2016-September 2016 

 

 

 

 

Bulan 

Laporan Keluhan Pelanggan pada PT.PLN (Persero) Rayon 

Kuala Enok 

Pelayanan 

Komunikasi 

melalui 

Telephone 

Lambatnya 

Penanganan 

Pasang baru, 

Perubahan 

Daya 

Pemadaman 

Listrik, 

Kesalahan 

Pencatatan 

Meteran 

 

 

Jumlah 

Januari 19 25 20 64 

Februari 9 9 14 32 

Maret 10 10 12 32 

April 18 20 10 48 

May 12 9 15 36 

Juni 5 10 9 24 

Juli 5 11 15 31 

Agustus 11 14 13 38 

September 7 15 18 40 

Sumber: PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya keluhan-keluhan pelanggan pada 

PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok, dengan berbagai macam keluhan yang 

dirasakan. Dari data diatas dapat dilihat tingkat ketidakpuasan pelanggan yang 

paling tinggi terdapat pada bulan Januari dengan jumlah 64 keluhan pelanggan.  

Pelayanan yang sesungguhnya didambakan adalah kemudahan dalam 

mengurus kepentingan, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan prilaku 

yang sama tanpa dipilih-pilih, mendapatkan prilaku yang jujur dan terus terang 

agar tercipta dampak positif masyarakat terhadap para pegawai. 

Banyaknya jumlah pelanggan yang terus meningkat ini, maka pelayanan 

oleh PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok juga harus ditingkatkan dalam upaya 

penyediaan listrik yang memadai. 
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Berita harian DISHUBKOMINFO KAB.INHIL : Menurut Bupati Indragiri 

Hilir harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan PT.PLN 

(Persero) Pusat. Hal ini disebabkan RE (Ratio Elektrifikasi) inhil masih 35,71 %, 

sangat jauh dibawah rata-rata nasional yang sudah diatas 60%. Untuk 

meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 40% dibutuhkan daya mampu 40 mega 

watt pada tahun 2015 dan pada akhirnya diproyeksikan peningkatan rasio 

elektrifikasi tahun 2019 sebesar 80% dengan daya mampu 130 megawat. 

Kebutuhan listrik terus meningkat dan pelanggan meningkat sedangkan megawatt 

yang tersedia belum memadai. Sebagai persero, ini tidak sejalan dengan maksud 

dan tujuan PT.PLN (Persero) Pasal 2B PP 23Tahun 1994 yang berbunyi : 

“Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 

memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kejahteraan 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.” 

Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka pelayanan oleh PT.PLN 

Rayon Kuala Enok tersebut harus mampu dijaga untuk kepuasan pelanggan. 

Adapun pegawai yang bekerja pada PT. PLN (Persero) Rayon Kala Enok 

yaitu dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut : 
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Gambar I.4 Daftar Pegawai dan Tenaga Alih Daya PT.PLN Rayon Kuala 

Enok  

UNIT NO NAMA PETUGAS JABATAN PERUSAHAAN 

Kantor 

Rayon 

1 PAULUS HERDYAN 

SETYADI 

MANAGER  

PLN/PEGAWAI 

2 ZAINAL SPV.KIT PLN/PEGAWAI 

3 NOPRI ANGGARA SPV.PA PLN/PEGAWAI 

4 M. HUSNI ARMI SPV.TE PLN/PEGAWAI 

5 HENDRAMAN Staff PA PLN/PEGAWAI 

6 ARTHUR VON STE Staff Pembangkit PLN/PEGAWAI 

7 HAMADHAN PLT.SPV.TEK PLN/PEGAWAI 

8 SYAFRIANSYAH Staff Distribusi PLN/PEGAWAI 

9 AHMAD ZAKI Staff Distribusi PLN/PEGAWAI 

10 M. BUSRON Operator Distribusi PLN/PEGAWAI 

11 KIKI RAMHDANI Operator Distribusi PLN/PEGAWAI 

12 CLARADEA Operator Distribusi PLN/PEGAWAI 

13 JOKO Operator Distribusi ARPM 

14 AHMAD ZAINUDIN Operator Distribusi HPI 

15 AFRIASI Operator Distribusi ARPM 

16 SYAFRI WARYONO Operator Distribusi ARPM 

17 AGUS PARASTIO Operator Distribusi ARPM 

18 AFRIZAL Operator Distribusi ARPM 

19 DASRIL MAULANA Operator Distribusi HPI 

20 PERENO PUTRA Operator Distribusi ARPM 

21 ENI OKTAFIANI Staff Pembangkit ARPM 

22 YULIANTI Staff ADM Rayon HPI 

Total : 22 Karyawan 

Sumber : PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

Dimana sebanyak 22 orang karyawan tersebut harus mampu mengendalikan 

para pelanggan dan calon pelanggan degan berupaya memberikan pelayanan yang 

optiml dan menjadi penyokong untuk pelayanan disetiap desa-desa berdasarkan 

wilayah kerja nya. Adapun jumlah pelanggan dan calon pelanggan di beberapa 

wilayah kerja PT.PLN (PERSERO) Rayon Kuala Enok dapat dilihat dari tabel 1.4 

dibawah ini : 
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Tabel I.5 Jumlah Pelanggan dan Calon Pelanggan di Tiga Desa Wilayah 

Kerja PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

No Desa Pelanggan Calon Pelanggan 

1. Kotabaru Seberida 4005 294 

2. Sanglar 2010 200 

3. Pebenaan 600 113 

Sumber: PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak calon pelanggan yang 

masih masuk dalam kategori daftar tunggu penyediaan tenaga listrik. 

Dan tentunya kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan dan calon pelanggan  

tersebut tidak terlepas dari tingkat pelayanan yang direalisasikan oleh para 

pegawai tersebut diatas. Diantara pelayan yang direalisasikan tersebut yaitu 

terdapat pasang baru dan perubahan daya. yang juga merupakan wujud upaya 

penyediaan listrik. Pelayanan dapat difungsikan sebagai alat untuk mencapai 

keunggulan apabila dilakukan dengan semaksimal mungkin dan dapat 

meningkatkan konsumen sebagai pelanggan baru.  Secara keseluruhan kapasitas 

di Inhil sebesar 13.1 MW, untuk melayani sebanyak 129.148 pelanggan PLN. 

Dari jumlah pelanggan tersebut, terdapat banyak keluhan terkait pelayanan 

yang diberikan oleh PLN tersebut, salah satu nya yakni termuat dalam berita 

harian RIAU GLOBAL. Rani (28) yang berpenghasilan sehari-hari menggunakan 

jasa tenaga listrik, Minggu (22/6)  

“pelayanan yang semakin memburuk. Parahnya lagi saat ini terjadi  

pemadaman total dari pagi sampai sore hari. Sementara itu, Kepala PLN 
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Rayon Kuala Enok, saat hendak dikonfirmasi terkait semakin memburuknya 

keadaan pemadaman bergilir itu, nomor ponsel sesulernya tidak aktif.” 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan oleh pihak PLN 

terkait keterangan imformasi saja masih tidak jelas. 

Selain itu, terkait pelayanan PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok dikutip 

dari Gagasan Riau.com. Kamis (26/6/14) menyatakan bahwa desa Sungai Akar 

kecamatan Keritang kecewa dengan sikap PLN Sub Ranting Kuala Enok, karna 

terdapat puluhan meteran listrik bodong selain itu PLN juga memberikan tarif 

listrik yang tidak jelas. Seperti pernyataan Sadar warga Desa Sungai Akar berikut: 

“kita kecewa dengan PLN Kuala Enok yang diduga memasang meteran 

bodong kepada masyarakat Desa Sungai Akar Kecamatan Keritang dan 

biaya yang tidak jelas, mereka hanya bilang kalau KWH tersebut sering 

rusak” 

Dengan adanya pelayanan seperti tersebut diatas, tampak bawha tidak 

adanya pengawan serta tanggung jawab pihak PLN dalam upaya penyediaan 

listrik kepada pelanggan. 

Selain diatas, keluhan yang terdapat pada tingkat pelayanan yaitu terkait 

waktu yang digunakan untuk pemasangan baru listrik, yang mana tertera dalam 

keputusan direksi No. 378 tahun 2010 yaitu dijelaskan bahwa untuk pasang baru 

maksimal 5 hari. Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Spv. 

Pelayanan Pelanggan (Nopri Anggara) beliau mengatakan :  
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“setelah dilakukan survey kami mengeluarkan meteran, tentu nya setelah 

semua syarat  terpenuhi dan layak sambung. Seperti Surat Laik Operasi dan 

kemudian melakukan penyambungan kepada calon pelanggan oleh petugas. 

Dan pemasangan meteran dilakukan dalam kurung waktu maksimal 5 hari 

mulai dari setelah dilakukan pembayaran”( Rabu, 22 Feb 2017, pukul 

11.00 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas tampak bahwa pelayanan yang 

direalisasikan dalam hal pasang baru dilakukan dalam kurung waktu paling 

lambat 5 hari setelah dilakukan pembayaran oleh calon pelanggan dan setelah 

semua syarat terpenuhi. Penulis juga mewawancarai warga desa Kotabaru 

Seberida dengan Ibu Sita (calon pelanggan) untuk menayakan mengenai 

pelayanan PLN dalam menyediakan persediaan listrik, beliau mengatakan :  

“kami telah melakukan pembayaran kepada petugas PLN, dan juga telah 

memenuhi semua syarat yang dibutuhkan. Mereka mengatakan akan segera 

menyambungkan jaringan PLN kerumah. Tetapi kami telah menunggu 

selama 2 tahun, dan meteran juga tidak kunjung terpasang di rumah 

kami.”(Minggu 19 Februari 2017 pukul 15.00 wib) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pelayanan dalam 

hal penyediaan listrik tidak berjalan dengan semestinya oleh pegawai PLN. 

Dimana pada hasil wawancara dengan Spv.Pelayanan Pelanggan dan Administrasi 

mengatakan bahwa pemasangan meteran akan dilakukan paling lama 5 hari 

setelah penyelesaian semua syarat, sementara dari hasil observasi penulis dengan 
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mewawancarai masyarakat dari salah satu wilayah kerja PLN (Desa Kotabaru) 

mengatakan bahwa telah melakukan dan menyelesaikan syarat, tetapi meteran 

tidak juga terpasang hingga 2 tahun ini.  

Berdasarkan pengamatan penulis, mengenai pelayanan PT.PLN (Persero) 

Rayon Kuala Enok dalam menyediakan persediaan listrik. Terjadi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Tidak adanya pengawasan pihak PLN terhadap usaha penyediaan 

listrik dalam beberapa wilayah kerja nya 

2. Tidak adanya sosialisasi dalam hal pasang baru listrik 

3. Sulit nya pemohon perubahan daya karena harus melalui online dan 

respon yang lambat. 

Bertitik tolak dari gejala-gejala yang ada, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PELAYANAN PT.PLN 

(PERSERO) RAYON KUALA ENOK DALAM MENYEDIAKAN 

PERSEDIAAN LISTRIK”  

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelayanan penyediaan listrik pada PT. PLN (Persero) 

Rayon Kuala Enok  Kabupaten Indragiri Hilir ? 



13 
 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PT.PLN (Persero) Rayon 

Kuala Enok dalam menyediakan persediaan listrik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan PT. PLN (Persero) Rayon Kuala 

Enok dalam menyediakan persediaan listrik.  

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok dalam menyediakan persediaan 

listrik ? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan disiplin ilmu 

yang didapat serta wawasan tentang masalah yang terjadi secara nyata dalam 

instansi yang berkaitan dengan kinerja. 

2. Bagi Pustaka 

Untuk menambah koleksi bahan pustaka bagi Mahasiswa Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, dan mahasiswa 

program Administrasi Negara pada khususnya. 

3. Bagi Instansi Penelitian 

Memberikan informasi dan masukan untuk penyempurnaan dalam 

masalah pelayanan demi terwujudnya kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun Sistematika Penulisan ini sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Mendeskripsikan tentang Pendahuluan yang terdiri 

dari Latar Belakang yang merupakan imformasi 

secara garis besar tentang apa yang terjadi di 

lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut 

penelitian ini, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran 

umum sistematika penulisan proposal penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Memaparkan tentang Kerangka Teori yang 

merupakan pedoman dari peneliti terdahulu yang 

relevan, landasan teori yang digunakan, konsep, dan 

skema pemikiran, serta hipotesis awal yang 

merupakan dugaan sementara dari penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang Metodologi Penelitian yang 

terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, tehnik 

pemilihan imformasi, tehnik pengumpulan data, dan 

analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Merupakan gambaran umum dari lokasi penelitian 

yang terdiri dari sejarah Sekretariat Daerah, tugas 

dan fungsi dari Sekretariat Daerah dan struktur 

organisasi Sekretariat Daerah. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisis yang menguraikan tentang proses 

analisis dan pengukuran dari variable-variabel yang 

dipengaruhi maupun yang berpengaruh dalam 

proses penelitian ini. 

BAB VI : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-

bab sebelumnya dan rekomendasi saran untuk 

pihak-pihak yang terkait di dalamnya. 

 


