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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Profil Umum PT.PLN (Persero) di Indonesia dan Wilayah Riau 

Untuk mengetahui sejarah singkt berdirinya PT.PLN (Persero) Rayon Kuala 

Enok, kita mesti mengkaitkannya dengan sejarah berdiri nya kelistrikan secara 

umum di Indonesia, penyediaan tenaga listrik di Indonesia mulai di rintis sebelum 

tahun 1943 oleh perusahaan-perusahaan swasta belanda seperti NV Aniem, NV 

Gebro, da perusahaan local lainnya. Saat pendudukan Jepang yaitu 1953-1945 

perusahaan listrik swasta tersebut dikuasai seluruhnya ileh Jepangdan pengelolaan 

nya berdasarkan situasi dan kondisi daerah tersebut, seperti perusahaan listrik 

Jawa Brat, Jawa Tengah, Sumatera, dan lain nya.  

Pada tanggal 27 Okteober 1945 berdasarkan Kepres RI Nomor 1 tahun 1945 

bahwa perusahaan listrik dan gas harus direbut dari Jepang sehingga menjadi 

jawatan listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada massa agresi 

belanda I perusahaan listrik Negara dikuasai kembali oleh pemilik semula. Saat 

agresi Belanda II, Sebagian besar kantor jawatan listrik tesebut direbut kembali 

oleh tentara Belanda kecuali Aceh. Pada tahun 1950 jawaan listik dan gas di ubah 

menjadi jawatan listrik dan gas milik pemerintah colonial Belanda, sedangkan 

perusahaan listrik swasta diserahkan kembali kepada pemilik nya. Tahun 1952 

jawatan tenaga listrik membawahi perusahaa Negara untuk tenaga listrik 

(perumtel) dan diperluas dengan membawahi perushan Negara untuk distribusi 
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tenaga listrik (peniditel). Berdasarkan keputusan presiden Nomor 163 tanggal 3 

Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa Belanda yaitu 

jika konsensi perusahaannya telah berakhir maka beberapa erusahaan milik swasta 

tersebut diambil alih dan digabungkan ke jawatan tenaga listrik. Tahun 1958 DPR 

dan pemerintah RI menerbitkan UU tentang nasionalisasi semua perusahaan 

listrik dan gas milik Belanda. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, 

Penguasa Perushan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) menangani proses alih 

pemilik nya. 

Melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga listrik No 

P.25/45/17 tanggal 3 September 1958 jawatan tenaga listrik diubah menjadi 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan P3LG dibubarkan pada tahun 1959 

setelah terjadi pemebentukan Dewan Direktur Perusahaan Listrik Negara (DD 

PLN). Berdasarkan UU No 19 tahun 1960 tentang perusahaan Negara dan melalui 

PP RI No.67 Tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaa Listrik 

Negara (BPU-LN) yang mengelola semua perusahaan listrik dan gas.untuk 

mewujudkan Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, menteri 

pekerjaan umum dan tenaga listrik menerbitkan SK Menteri No.16/120 tanggal 20 

Mei 1991yang memuat tentang perubahan organisasi kelistrikan. Sumatera Utara, 

Aceh, Sumatera Barat, Riau menjadi ekploitasi I tahun 1965 BPU-PLN 

dibubarkan dengan PP No.19 dan dibentuk PLN dan perusahaan gas Negara 

berdasarkan Peraturan Menteri No.1/PRT/65 ditetapkan pembagian kerja PLN 

ditempatkan dibawah Direktorat Jenderal Tenaga Listrik di dalam lingkungan 

Departemen Perindustrian Dasar dan Tenaga (Depdariga).  
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Untuk menjamin penyediaan tenaga listrik seiring dengan keadaan dan 

kebutuhan pembangunan dibidang ketenagalistrikan, maka pemerintah bersama 

DPR mengeluarkan UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan PP RI 

No. 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 

Berdasarkan UU dan peraturan pemerintah tersebut PLN ditetapkan sebagai salah 

satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1950 pemerintah RI 

menetapkan PP RI No. 17 tentang Perum LN. Peraturan ini merupakan dasar 

hukum dalam pelaksanaan operasional dan pengelolaan PLN sebagai pemegang 

kuasa usaha ketenagalistrikan.  

Untuk menjamin penyediaan tenaga listrik seiring dengan keadaan dan 

kebutuhan pembangunan dibidang ketenagalistrikan, maka pemerintah bersama 

DPR, mengeluarkan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP RI 

No. 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga 

listrik.berdasarkan UU dan PP tersebut PLN ditetapkan sebagai salah satu 

pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1950 Pemerintah RI menetapkan 

PP RI No. 17 tentang Perum LN. Peraturan ini merupakan dasar hukum dalam 

pelaksanaan operasional dal pengelolaan PLN sebagai pemegang kuasa usaha 

ketenagalistrikan. Beberapa landasaan hokum yang menjadi acuan : 

1. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang 

baru direvisi dari UU No. 15 Tahun 1985 karena tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. 

2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara). 
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3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan 

Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah RI No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI No. 26 

Tahun 2006. 

4. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk 

Perum Listrik Negara menjadi Persero. 

5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. 

Dengan beberapa landasan hokum tersebut dan dengan disetujui oleh 

Dewan Komisaris No. Komisaris No. 66/DK keputusan Direksi No. 

083.K/010.DIR/2002 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Fungsi PT.PLN 

(Persero) wilayah Riau yang selanjutnya ditindak lanjuti Keputusan Direksi No. 

0576/440/DIW2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang penugasan General Manager 

Wilayah Riau keputusan Direksi No. 089.K/0I0IDIR/2002 tentang Perubahan 

Pengorganisasian Unit Bisnis di lingkungan PT.PLN (Persero) tanggal 2 Juli 2002 

dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau (diluar Batam) yng terdiri dari 4 Unit 

Opersional : 

1. Cabang Pekanbaru; 

2. Cabang Dumai;  

3. Cabang Tanjung Pinang; 

4. Cabang Rengat. 
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Pada dasarnya, lingkup usaha PLN Wilayah Riau masih bergerak pada 

beberapa bidang, yaitu : 

1. Pembangkit tenaga listrik (isolated); 

2. Pembelian tenaga listrik; 

3. Perindustrian tenaga listrik; 

4. Pemasaran tenaga listrik; 

5. Pemeliharaan pembangkit dan jaringan distribusi; 

6. Pambanguan, pembangkit dan jaringan distribusi. 

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.  PT. PLN (Persero) cabang Rengat yang membagi 

wilayah kerjanya menjadi 5 Unit Pelayanan Operasional, yaitu : 

1. Rayon Rengat Kota; 

2. Rayon Teluk Kuantan; 

3. Rayon Kuala Enok; 

4. Rayon Tembilahan; 

5. Rayon Air Molek. 

Dimana diharapkan dari cabang-cabang yang telah dibangun tersebut 

percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di bumi lancing kuning ini dapat 

berjalan secara efektif dan efesien dengan tetap berfokus pada sistem manajemen 

yang berbasis pada kepuasan pelanggan. 
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4.2 Profil Unit PT. PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

 PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok awal mula berdiri pada tanggal 29 

September 1988. Yang merupakan bagian sub ranting PT.PLN (Persero) Ranting 

Tembilahan yang pertama kali dikepalai oleh kepala sub ranting yang bernama 

Masril Abdul Majid dan didampingi 2 (dua) orang operator yang bernama 

Iskandar dan Mulyono yang bekerja secara merangkap dalam bidang distribusi, 

pembangkit, administrsi, dan sebagainya. 

 Setelah itu, PT.PLN (Persero) Ranting Kuala Enok berkembang menjadi 

unit pelayanan  (UP) dan akhirnya berdiri sendiri sebagai PT.PLN (Persero) 

Ranting Kuala Enok pada tahun 2001 yang dipimpin oleh seorang Manajer dan 

dibantu oleh Supervisor yang mengepalai masing-masing bidang. Mulai dari 

bidang Pelayanan Pelanggan (PP), bidang Administrasi dan Keuangan, bidang 

Catat Rekening (cater), bidang Penagihan, bidang Gudang, bidang Distribusi dan 

bidang Pembangkit.   

Dan setelah terbentuknya PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok, maka 

dimulailah menjalankan operasi perusahaan, memberikan pelayanan kelistrikan 

kepada masyarakat, yaitu : 

1. Desa Kota Baru; 

2. Desa Kuala Enok; 

3. Desa Pulau Kijang; 

4. Desa  Pebenaan; 

5. Desa Sanglar; 
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6. Desa Tanjung Baru; 

7. Desa Enok Dalam; 

8. Desa Teluk Medan; 

9. Desa Rantau Panjang; 

10. Desa Benteng; 

11. Desa Sungai Terap; 

12. Desa Pengalihan Enok; 

13. Desa Pengalihan Keritang. 

4.3 Visi  Misi dan Moto 

4.3.1 Visi 

 Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terperaya, dengan bertumpu pada potensi insani. 

4.3.2 Misi 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham ; 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat ; 

3.  Mengupayakan agar tenga listrik menjadi pendorong kegiata ekonomi ; 

4.  Menjalankan kegiatan usahanya berwawasan lingkungan. 
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4.3.3 Moto 

 Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (electricity for a better life). 

4.4 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok  

Struktur Organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua 

anggota organisasi (Madura, 2001 :16). 

Agar setiap tugas, tanggung jawab dan wewenang di dalam suatu organisasi 

tersebut menjadi lebih jelas, maka fungsi-fungsi di dalam perusahaan harus 

ditetapkan, diatur dan disusus dalam suatu struktur organisasi. Dimana dengan 

adnya struktur organisasi tersebut maka wewenang, kedudukan serta tanggung 

jawab masing-masing jabatan dapat diketahui secar jelas.  

Berikut dibawah ini adalah bagan striktur Organisasi PT. PLN (Persero) 

Rayon Kuala Enok  : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT.PLN (Persero) Rayon Kuala Enok 

 Adapun penjelasan masing-masing uraian tugas pada PT.PLN (Persero) 

Rayon Kuala Enok yaitu: 

Manajer Rayon 

P. Herdian Setyadi 

Spv. Pelayanan 

Pelanggan dan 

Adm 

Nopri Anggara 

 

Spv. Transaksi 

Energi 

M.Husni Armi 

Spv. 

Pembangkitan 

Zainal 

Spv. Teknik 

Hamadan 

1. Kasub Kota Baru  8.   Kasub Teluk Medan 

      Dodi Ardiansyah        Afrizal 

2. Kasub Kuala Enok   9.   Rantau Panjang 

Beni Irawan          Beldi Yose      

3. Kasub Pulau Kijang  10.  Kasub Benteng 

Slamet Wijiatmoko          Mulyadi 

4. Kasub Pebenaan  11.  Kasub Sei.Terap 

Jon Kenedi           Burhanuddin 

5. Kasub Sanglar  12.   Kasub Pengalihan Enok 

Japruddin            Awaluddin 

6. Kasub Tanjung Baru  13.   Kasub Peng. Keritang 

Sugiono            Hamzah 

7. Kasub Enok Dalam 

Nafis Kartubi 
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1. Manajer Rayon 

Tanggung Jawab Utama: 

a. Merumuskan sasaran kerja Ranting sesuai dengan kebijakan Cabang 

sebagai pedoman kerja; 

b. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun RAO/UAI Ranting; 

d. Mengawasi dan mengkoordinasikan pengoperasian, dan pemeliharaan 

sarana penyediaan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target yang 

telah ditentukan; 

e. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pelanggan pada calon pelanggan 

atau yang telah menjadi pelanggan agar target kwh terjual dan jumlah 

sambungan terpasang dapat tercapai; 

f. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan 

pengeluaran uang, Surat perintah kerja dan Surat dinas resmi yang 

dilaksanakan oleh Ranting; 

g.  Memeriksa dan meneliti terhadap bukti-bukti pengiriman uang keBank 

Receipt PLN Cabang hasil penerimaan penjualan rekening serta mengecek 

hasil pencatatan stand meter konsumen besar dalam rangka meneliti 

kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi untuk mengetahui apakah 

sesuai .dengan sasaran yang telah ditetapkan; 
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i. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para rekanan Ranting yang 

bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pembangunan 

dan pemeliharan jaringan serta penanganan gangguan ataupun mutu 

pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PLN; 

j. Merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh. pihak ketiga dan penyerahan pekerjaan untuk 

menghindari adanya penyimpangan yang akan merugikan PLN; 

k. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Ranting, sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Cabang; 

l. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan 

tanggung jawab pokoknya. 

2. Spv. Pelayanan Pelanggan dan Adm 

Tanggung Jawab Utama 

a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan pelanggan sesuai rencana kerja 

bagian sebagai pedoman kerja; 

b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi pelayanan pelanggan, dalam 

rangka pelaksanaan tugas; 

c. Menyusun program-program untuk mempercepat pelayanan pelanggan 

atau calon pelanggan; 

d. Memonitor pelayanan informasi kepada pelanggan/calon pelanggan 

tentang prosedur penyambungan atau perubahan daya aliran listrik dan 

pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku; 
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e. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan 

baru/perubahan daya dari calon pelanggan/pelanggan berdasarkan data 

teknis dari seksi terkait; 

f. Memeriksa bukti-bukti pengiriman uang hasil penyambungan 

baru/perubahan daya ke bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Meneliti calan memeriksa berkas permohonan perubahan data/mutasi dari 

pelanggan; 

h. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan layanan sementara, dari 

pelanggan/non pelanggan; 

i. Melakukan koordinasi guna pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga 

Listrik (P2TL) atas pelanggan yang teridentifikasi menggunakan tenaga 

listrik dengan tidak normal; 

j. Memonitor kegiatan pelayanan atas pengaduan atau pencarian informasi 

layanan; 

k. Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi kwh jual sesuai 

dengan target yang ditentukan PLN Cabang; 

l. Mengarahkan dan membina para rekanan Ranting/Rayon yang bergerak 

dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pekerjaan 

Penyambungan Baru/Perubahan Daya harus memenuhi standar mutu 

pekerjaan yang sudah ditetapkan PLN; 

m. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya. 
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3. Spv. Pembangkit Transaksi Energi 

Tanggung jawab utama : 

a. Melaksanakan koordinasi; 

b. pengendalian fungsi pembacaan meter; 

c. pembuatan rekening listrik; 

d. penjualan tenaga listrik dan losis non teknis; 

e. Meng-koordinasikan perencanaan; 

f. Pengoperasian  dan pemeliharaan Analis Pelayanan Pelanggaran (APP); 

g. menjaga ketersediaan dalam Analis Pelayanan Pelanggaran (APP) sesuai 

standar yang ada / berlaku. 

5. Spv. Tehnik 

Tanggung jawab utama : 

a. Mengawasi dan menyerahkan langkah kegiatan pemeliharaan meter 

transaksi; 

b. perbaikannya agar keandalan system pengukuran tetap terjaga. 

5.5 Persyaratan Untuk Mendapatkan Pelayanan 

Untuk mempermudah dalam proses permohonan pemasangan baru, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu pada bagian pelayanan 

pelanggan PLN, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan 

permohonan pelayanan, yaitu : 

1. Pasang Baru  

Pasang baru adalah proses pengusulan dimana calon pelanggan 

mengajukan permohonan pada PT.PLN (Persero) untuk pemasangan baru 
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tenaga listrik dilokasi yang sesuai dengan pelanggan. (sumber PT.PLN 

(Persero)) 

Adapun alat yang digunaka untuk mengukur besarnya arus listrik adalah 

Ampremeter. 

 Saat ini PLN sudanh mencanangkan program “Listrik Pintar” 

dimana masyarakat bisa melakukan Pasang Baru dan Tambah daya Listrik 

tanpa harus pergi ke kantor PLN, cukup telephone Call Center 123, 

adapun cara pasang baru dan tambah daya listrik, yaitu : 

a. Siapkan photo copy KTP, rekening pembayaran listrik tetangga 

terdekat 

b. Calon Pelanggan daftar online ke www.pln.co.id  dan mendapatkan 

kode konfirmasi dan norek pembayaran; 

c. Calon pelanggan melakukan pembayaran via bank/ppo; 

d. Survey oleh petugas PLN; 

e. Layak sambung, PLN menyipakan dokumen dan meter; 

f. Penyambungan ke persil pelanggan oleh vendor; 

g. Dokumen kembali dan dilakukan peremajaan untuk menjadikan calon 

pelanggan sebagai pelanggan. 

2. Perubahan Daya 

a. Siapkan photo copy KTP, rekening pembayaran listrik tetangga terdekat 

b. Pelanggan mendaftar online di www.pln.co.id, mendapatkan kode 

konfirmasi dan norek pembayaran via email; 

c. Pelanggan melakukan pembayaran di bank/ppob; 

http://www.pln.co.id/
http://www.pln.co.id/
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d. PLN menyiapkan dokumen administrasi; 

e. Penggantian alat batas sesuai daya yang baru; 

f. Dokumen kembali  dan dilakukan peremajaan untuk memperbaharui 

data pelanggan sesuai daya yang baru. 

 


