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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Mandau 

Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau, 

Indonesia. Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas 

Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri 

berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, dan 

Kecamatan Rantau Kopar di barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah : 0°56'12 

Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10 Bujur Timur s/d 10 

1°43'26'' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 937,47 km
2
 dan jumlah penduduk 

256.108 jiwa. 

4.1.1  Pemerintahan 

Kecamatan Mandau dipimpin oleh seorang Camat yaitu: Drs. H. 

Hasan Basri, M.Si dan Sekretaris Camat Muhammad Fadlul Wajdi, S. STP. 

M.Si. secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas Desa/ 

Kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi Desa/Kelurahan defeniif. 

Adapundari seluruh Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari enam Desa yaitu: 

Desa Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Kesumbo Ampai, 

Bumbung dan Sembilan Kelurahan, yaitu Kelurahan Talang Mandi, Gajah 

Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri Barat, Duri Timur, Pematang Pudu, 

Air Jamban dan Babussalam. 
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Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di 

Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa 

perempuan berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah 

perangkat desa 131 orang, sedangkan 65 orang perangkat desa laki-laki. 

Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan 

Mandau terdiri dari 721 Rukun Tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). 

Adapun Desa/Kelurahan yang memilki jumlah RT yang terbanyak adalah 

Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi 

sebanyak 68 RT. 

4.1.2  Ekonomi 

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian 

dan pedagang tercatat sebanyak 2 peruahaan besar yang terletak di Desa 

Bumbung dan Kesumbo Ampai. Sementara industri sedang ada 4 unit, 

industri kecil 92 unit, dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit. 

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ 

toserba/ mini market, 2359 buah toko/warung kelenteng. Bangunan pasar 

permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah. 

Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung/ 

kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ 

wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang. 

Berdasarkan data dari dinas koperasi Kecamatan Mandau tercatat 

sebanyak 61 koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1.960 

orang. Yang tediri dari 8 KUD dan 53 koperasi no KUD di Kecamatan 
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Mandau. Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 

1731 anggota koperasi non KUD dengan jumlah sebanyak 1.960 orang. 

4.1.3  Hasil Bumi 

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang 

minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh 

PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri 

menyumbang sekitar 60% produk minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata 

produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari. 

Minyak mentah yang dihasilkan, meskipun tidak sebaik lapangan 

minyak Minas, merupakan salah satu minyak dengan kualitas terbaik didunia, 

yakni Duri Steam Flood Field mencapai rekor produksi 2 miliar barel sejak 

pertama kali dieksplorasi pada 1958. Untuk menunjang produksi ini, di Duri 

terdapat puluhan perusahaan kontraktor, mulai dari yang besar seperti 

Schlumberger, Halliburton, dan Tripatra Fluor, hingga perusahaan kontraktor-

kontraktorkecil. 

Fakta sebagai penghasil minyak tidak berarti bahwa kota ini adalah 

kota yang makmur dan maju. Sampai saat ini kota Duri hanya terdiri dari dua 

jalan raya lintas sumatera bercabang dua. Satu menjadi jalan Sudirman yang 

merupakan pusat kota lama dan satu menjadi jalan Hang Tuah yang menjadi 

pusat pertumbuhan baru. 

4.1.4  Fasilitas dan Infrastruktur 

Dijalan sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung 

dengan pasar sartika. Dijalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelanjaan 
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menengah yang sudah aktif sejak tahun 2008 dan Mandau City, selain itu 

terdapat kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung 

pertemuan Bathin Batuah, Puskesmas, Restoran, dan beberapa toko buku. 

Jalan ini merupakan pusat aktifitas ekonomi kota Duri. Menjelang kantor 

Camat, juga ada sebuah tempat pengisian bahan bakar umum. 

Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan 

berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah 

diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan ditengahnya dan menjadi 

pusat aktifitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom. PLN, Rumah Sakit dan 

Mesjid Raya berada dijalan ini. Dua hotel berbintang dua terdapat dijalan ini. 

Saat ini, didaerah Balai Raja, PT CPI sedang membangun gedung 

serba guna, yakni gedung serba guna Mandau. Yang nantinya akan 

menggantikan gedung Bathin Betuah sebagai tempat konferensi dan berbagai 

pertemuan formal di Kecamatan Mandau/ Pinggir. 

 

4.2 Sejarah Singkat PT. PLN 

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke – 19, ketika 

beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik uutk 

keperluan sendiri, pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai 

sejak perusahaan swasta Belanda, kemudian memperluas usahanya di bidang 

tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas 

dengan berdirinya perusahaan swasta lainnnya. 

Setelah diproklamirkannya kemerdekan Indonesia, tanggal 17 Agustus 

1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda 
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Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah 

Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik 

dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik 

hanya lah sebesar 157,5 MW. Tetapi hal ini tidak berjalan lama karena pada tahun 

1948 dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar vperusahaan-

perusahaan dikuasai oleh pemerintah Belanda atau dikuasai oleh pemiliknya 

sendiri dengan nama N. V. S. E. M (Soloces Electricet Mij), pada masa ini 

berjalan sampai dengan 1958. 

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1959, tepatnya dengan 

peraturan pemerintah No. 3 Tahun 1959 Tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan 

Belanda yang dikenal dengan BANAS, yang bertugas menetapkan keseragaman 

kebijaksanaan dan melaksanakan nasionalisasi, perusahaan milik Belanda yang 

mengandung maksud untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan. Kebijakan dan 

pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenal nasionalisasi, 

agar dengan demikian produktivitasnya tetap dipertahankan. Sehinggan landasan 

pembentukan Badan Nasionalisasi adalahg Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 

1959. 

Sejalan meningkatnya Bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya 

dari cengkraman perjanjian Belanda, maka dikeluarkan undang-undang No. 86 

Tahun 1958, tertanggal 30 Desember Tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua 

perusahaan-perusahan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1958 

Tentang perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan undang- undang 

tersebut, maka seluruh perusahaan listrik milik Belanda berada ditangan Bangsa 
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Indonesia. Berdasarkan undang-undang No. 86 Tahun 1958, perusahaan listrik 

dan gas berubah menjadi perusahaan listrik Negara (PLN). Sehingga pada 

pertengahan tahun 1960 dikeluarkan Perpu No. 19 Tahun 1950 tentang 

perusahaan Negara. Untuk mengarahkan pelaksanaan pasal 33 ayat 2 undang-

undang 1945 yang berbunyi “cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Berdasarkan bunyi 

pasal diatas untuk dapat mencapai adil dan makmur maka perlu segera diusahakan 

adanya keseragaman dalam cara mengurus, menguasai, serta bentuk dari 

perusahaan Negara ini perlu untuk disingronisasikan dengan baik dan bijaksana 

guna mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan hhidup rakyat. 

Untuk maksud dan tujuan diatas denmgan ketentuan-ketentuan dalam produklsi 

dan distribusi harus dikuasai sedikit-dikitnya diawasi oleh pemerintah, sedangkan 

,moda dal tenaga yang tebukti progresif diikut sertakan dalam pembangunan 

Indonesia. 

Untuk melaksanakan undang-undang No.19 Perpu Tahun 1960 

khususmnya pasal 20 ayat 1 undang-undang 1945 yang dalam bunyinya”tiap-tiap 

undang-undang menghendaki persetujuan DPR “, maka pemerintah mengeluarkan 

peraturan pemerintah No 67 tahun 1967 tentang pendirianbadan pimpinan umum 

penguasaan listrik Negara yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan 

penguasaan dan pengurusan atas perusahaan-peruhaan.  

Pada masa pertengahan 1965 pemerintah mengeluarkan peraturan 

pemerintah nomor 19 tahun 1965 berisi tentang : 
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1. Pembubaran badan pimpinan umum perusahaan Negara yang dibentuk 

berdasarkan PP No 67 Thun 1961 

2. Pendirian perusahaan listrik Negara dan perusahaan gas Negara 

Berdasarkan alasan dan pertimbangan dasar dari pembubaran NPU PLN 

dibentuk dengan peraturan pemerintah No 67 tahun 1961 dan pendirian PLN dan 

PGS ini tidak bukan semata-mata untuk mempertinggi daya guna dan industry gas 

sebagai satu kesatuan usaha dibidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan 

pemanfaatan umum. 

Sealajutnya perkembangan pada tahun1967 dikeluarkan intruksi presiden 

RI No 17 tentang pengaruh dan menyederhanakan perusahaan Negara ke dalam 

bentuk usaha Negara, karena terdapat banyak sekali perbedan-perbedaan dalam 

bentuk, status hukum, organisasi, sistem kepegawaian, administrasi keuangan dari 

perusahaan-perusahaan milik Negara, maka peraturan pemerintah nomor 19 tahun 

1960 dianggap perlu di tinjau kembali dan diganti. 

Adapun tiga usaha Negara yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN (Departement agency) 

2. Perusahaan  umum disingkat PERUM) (Public corporation) 

3. Perusahaan persero disingkat PERSERO (public/state company) 

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang  nomor 1 tahun 1969 yaitu 

tentang bentuk-bentuk usaha Negara yang kemudian dijadikan undang-undang 

nomor 9 tahun 1960. Tahun 1962 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah 

nomor 18 tahun1972 tentang perusahaan umum listrik Negara berdasarkan 

undang-undang nomor 19 tahun 1995 dengan berdasarkan pada PP No 18 tahun 
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1972, ini tetapkan statusnya menjadi perusahaan umum listrik Negara (PERUM 

PLN) dan diubah pula anggaran dasarnya mengenai status, hak dan wewenang, 

serta tanggung jawab. 

 

4.3 Tujuan PT.PLN (Persero) 

Adapun sifat, maksud, dan tujuan PT.PLN (Persero) berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 23 Tahun 1994 yaitu: 

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus 

memupuk keumtungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

2. Menguasakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 

memadai dengan tujuan untuk: 

a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 

merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi 

b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan 

penyediaan tenaga listrik untuk untuk melayani kebutuhan masyarakat 

3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha peneyedia tenaga listrik 

4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan 

tenaga listrik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.4 Dasar Hukum Perusahaan 

1. Anggaran dasar PLN tahun 1998 

2. Peraturan pemerintah No.23 Tahun 1994 tentang : pemgalihan bentuk 

perusahaan umum( PERUM) Listrik Negara menjadi perusahaan perseroan 

(Persero) 
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3. Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang: perusahaan perseroan 

(Persero) 

4. Peraturan pemerintah No. 50 Tahun 1998 tentang: pemgalihan kedudukan, 

tugas 

5. Instruksi presiden No. 15 Taun 1998 tentang: pengalihan pembinaan 

terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki Negara RI kepada mentri 

Negara pendayagunaan BUMN 

 

4.5 Visi, dan Misi Perusahaan 

1. Visi  

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, 

unggul dan terpercaya dengan bertumpu potensi insani. 

a. Diakui 

Mencerminkan cita-cita untuk meraih pengakuan dari pihak 

luar yang menunjukkan bahwa PLN pantas di pandang sebagai 

perusahaan kelas dunia 

b. Kelas Dunia 

1) Menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi pihak-pihak yang 

berkepentingan 

2) Memberikan layanan yang mudah, terpada dan tuntas dalam 

berbagai masalah kelistrikan 

3) Menjalin hubungan kemitraan yang akrab dan setara dengan 

pelanggan serta mitra usaha nasional dan internasinal 

4) Bekerja dengan pola piker prima( Minset Of Excellence) 
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5) Diakui oleh pelanggan dan mitra kerja sebagai perusahaan yang 

mampou memenuhi standar mutakir dan paling baik 

c. Bertumbuh kembang 

a) Antisipasif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan selalu 

siap menghadapi berbagai tantangan 

b) Secara konsisten menunjuk kinerja yang lebih baik 

d. Unggul 

1) Menjadi yang tebaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi tolak 

ukur mutakhir dan terbaik 

2) Mengelola usaha dengan mengedepankan pemberdayaan insane 

secara maksimal 

3) Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk dan pelayanan 

secara berkesinambungan 

4) Memposisikan diri sebagai perusahaan yang terkemuka dalam 

percaturan bisnis kelistrikan dunia. 

e. Terpercaya  

1) Menjadikan perusahaan pilihan 

2) Memegang teguh etika bisnis yang tertinggi 

3) Menghasilkan kinerja yang tebaik secara konsisten 

f. Potensi insane 

1) Potensi insane diperkaya dengan kompetensi yang terbentuk dari 

penegetahuan substansial, penegetahuan kontekstual, 

keterampilan, kemampuan, pengalaman dan jejaring kerja sama 
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2) Keberhasilan perusahaan lebih ditentukan oleh kesadaran anggota 

perusahan untuk memunculkan seluruh potensi( kemampuan) 

mereka dalam wujud wawasan aspiratif dan etikal, rasa, kompeten, 

motivasi keja, semangat bekerja sama. 

3) Menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten 

2. Misi 

a. Menjalankan kegiatan usaha yang bewawasan lingkungan 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat  

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi 

d. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham  

 

4.6 Moto, Falsafah dan Logo PT.PLN 

1. Moto 

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

2. Falsafah  

Terdapat 3 falsafah perusahaan yang diyakini oleh setiap karyawan 

PT.PLN (Persero), antara lain: 

a. PT.PLN (Persero) bukan sekedar penyedia energy.akan tetapi juga 

berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang produktif dan 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 
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b. Keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya 

laba, tetapi juga kemampuan perusahaan memberikan pelayanan 

terbaik kepada pelanggan, sehingga mampu berpatisipasi aktif dalam 

kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera 

c. Kegiatan usaha dan proses kerja tidak sekedar dijalankan untuk 

mengejar efisiensi, melainkan juga memungkinkan terjadinya 

kerjasama pembaruan perusahaan secara berkesinambungan dan 

menyelenggarakan bisnis secara etika 

3. Logo  

 

a. Komposisi dan arti logo PLN 

1) Lambang kilat bewarna merah. Listrik akan membawa manfaat 

positif bagi semua pihak apabila disalahgunakan. 

2) Gelombang udara yang bewarna biru. Udara merupakan medium 

penghantar bagi ion-ion listrik. Demikian pula PT.PLN (Persero) 

berkeingionan untuk menjadi media atau penyalur energy listrik 

bagi konsumennya. 

3) Persegi panjang bewarna kuning. Diartikan sebagai cahaya yang 

terang. Diharapkan energy listrik yang diproduksi dan 

didistribusikan oleh PT.PLN (Persero) kepadfa konsumen dapat 

membawa manfaat sperti cahaya dalam kegelapan. 
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4.7  Struktur Organisasi 

Dalam mengorganisir suatu kegiatan langkah pertama yang harus 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan pekerjaan apa yang akan 

dilaksanakan agar pembagian tugas menjadi jelas, dan apa yang menajadi tujuan 

organisasi kelak dapat tercapai. Dengan adanya pembagian pekerjaan, maka setiap 

personil dari organisasi dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah 

digariskan tanpa adanya saling tumpang tindih. 

Agar setiap tugas, tanggung jawab dan wewenang didalam suatu 

organisasi tersebut menjadi lebih jelas serta tidak kesimpangsiuran, maka fungai-

fungsi didalam perusahaan harus ditetapkan, diatur dan disusun didalam suatu 

struktur organisasi dimana dengan adanya struktur oeganisasi tersebut maka 

wewenang, kedudukan serta tanggung jawab masing-masing jabatan dapat 

diketahui secara jelas. 

Struktur organisasi merupakan suatu rangka yang menunjang dan 

menunjukkan alur distribusi fungsi, tugas, dan wewenang dari seluruh sumber 

daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi. Tugas dan wewenang masing-

masing jabatan sesuai dengan tingkatan dalam struktur organisasi perusahaan. 
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Gambar 4.1  

STRUKTUR ORGANISASIPT. PLN (Persero) AREA DUMAI RAYON DURI 
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DAFTAR NAMA PEGAWAI 

PT.PLN (PERSERO) RAYON DURI 

 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 ARI HIKMAWAN 8712621ZY MANAGER 

2 ZAINI 6693118R SUPV. ADMINISTRASI 

3 MARDIUS 7495054R SUPV. TEKNIK 

4 ARIO WULUNG 8914657ZY SUPV.TRANSAKSI ENERGI (TE) 

5 SURYADI B 7195059R ASSISTANT ENGINER 

PENYELUDUPAN SUSUT DAN PJU 

6 HEROWANIS 6183443R ASSISTANT OFFICER PENGENDALIAN 

PIUTANG 

7 INDRA 7095057R ASSISTANT ANALYST PELAYANAN 

PELANGGAN 

8 ANDIKA RIVALDI 9413046R2Y JUNIOR OFFICER PENGENDALIAN 

PIUTANG 

9 SYAFRUDDIN 6283019R ASSISTANT ANALYST AKUNTANSI 

DAN KEUANGAN 

10 M.FAISAL 7295070R ASSISTANT OPERATOR OPERASI DIST 

11 YACHRI SIREGAR 7095072R ASSISTANT OFFICER ADMINISTRASI 

TEKNIK 

12 WIJIANTO 9212027R2Y JUNIOR OPERATOR OPERASI DIST  

13 TAUFIK 6183062R ASSISTANT TECNICIAN 

PENYAMBUNGAN & PEMUTUSAN 

14 TOTO ARBAIN 909015R2 JUNIOR OFFICER PEMBACAAN 

METER & PEMBUATAN REK 

15 DONI MASTONI 7495058R ASSISTANT ANALYST PELAYANAN 

PELANGGAN 

16 DALIE 

PRIASMORO 

8916028ZY PENGENDALIAN KONTRUKSI PADA 

SEKSI TEKNIK 

17 MULYANDRI 7195066R ASSISTANT OPERATOR OPERASI DIST 

BELUTU 

18 RIZKI MAILANI 9414016R2Y JUNIOR TECNICIAN PEMELIHARAAN 

DIST BLT 

19 ANGGRAENY 

GLORY ROITO 

PURBA 

94162136ZY JUNIOR ENGINER PEMELIHARAAN 

APP 

 

Adapun masing-masing bagian yang duduk dalam organisasi pada 

PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengarayan dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  
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1.  Tanggung jawab utama Manajer Rayon: 

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 emmotivasi 

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 penerimaan uang ke 

Bank Receipr 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 elaksanaan tugas sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan. 
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i. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para rekanan Ranting 

yang bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan 

pembangunan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan 

gangguan ataupun mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku di PLN 

j. Merencanakan syistem pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh pihak ketiga dan penyerahaan 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.  Tanggung jawab utama supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi 

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 dengan ketentuan yang berlaku 
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e. meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan 

baru/perubahan daya dari pelanggan/calon 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 dan memeriksa berkas permohonan layanan sementara dari 

pelanggan/non pelanggan 

h. meneliti dan memeriksa berkas permohonan layanan sementara dari 

pelanggan/non pelanggan 

i. melakukan koordinasi guna pelaksanan penertiban pemakaian 

tenaga listrik (P2TL)atas pelanggan yang teridentifikasi 

menggunakan tenaga listrik dengan tidak normal 

j. memonitor kegiatan pelayanan atas pengaduan atau pencarian 

informasi llayanan 

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 dengan bidang tugasnya 

3.  Tanggung jawab utama ahli kinerja adalah membuat laporan kinerja 

PT.PLN (Persero) Area Duri 
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4.  Tanggung jawab utama supervisor tekni adalah melakukan survey 

penambahan jaringan dan gangguan teknik 

5.  Tanggung jawab utama supervisor transaksi energi adalah melakukan 

analisa dan evaluasi  terhadap penggunaan KWh meter oleh masyarakat 

 

4.8  Aktivitas Perusahaan  

PT.PLN (Persero) Area Duri merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pengadaan listrik dan tujuannya adalah untuk melayani kepentingan 

masyarakat atau penduduk dengan cara melayani penyaluran aliran listrik kepada 

konsumen. 

Aktivitas perusahaan adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam dan 

diluar perusahaan, baik secara langsunng maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan adanya aktivitas 

perusahaan yang lancar, akan diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien guna meningkatkan seoptimal mungkin. 

Selain itu tujuan berdirinya suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sedang berusaha 

untuk mewujudkan visi perusahaan yaitu, “Menjadi perusahaan kelas dunia yang 

tumbuh , berkembang, unggul dan terpercaya “, melalui pelaksanaan dua misi 

utama. Misi pertama adalah “ Melakukan bisnis kelistrikan yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, karyawan, pemilik dan akrab lingkungan “. Sedangkan misi 

kedua adalah “ Menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi”. 
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Dengan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas, diharapkan PT. PLN 

(Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dapat menyelenggarakan usaha 

penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang 

memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan dari 

pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan 

nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

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

amanah besar bagi pelayanan kelistrikan di Bumi Lancang Kuning ini. Perubahan 

kearah perbaikan pelayananan 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 Restrukturasi 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 didalamnya 

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. Sekarang PT. 
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PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah memiliki empat kantor, 

yaitu Kantor Wilayah : 

1. Kantor Cabang Pekanbaru  

2. Kantor Cabang Tanjung Pinang  

3. Kantor Cabang Dumai, dan  

4. Kantor Cabang Rengat.  

Dengan pembentukan Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di 

Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan ssecara efektif dan efisien dengan tetap 

berfokus pada system manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan. 

Memasuki era kompetisi, PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan 

Riau mempunyai modal sebagai kekuatan yang dapat diandalkan dalam 

persaingan, meliputi : 

1. Jaringan distribusi yang sudah menyebar sampai seluruh kota kecamatan 

dan sebagian desa-desa didaerah Riau. Memiliki system kelistrikan yang 

andal, dengan dukungan system Jaringan Tenaga Listrik (JTL) yang terdiri 

dari : JTM 4.535 Kms, JTR 5.633 Kms, Gardu Induk (GI) 5 Unit.  

2. Kantor Pelayanan yang tersebar di seluruh kota kabupaten di Provinsi Riau 

termasuk kota-kota di kepulauan sehingga memudahkan calon pelanggan 

melakukan kontak dengan PLN. Terdiri dari 4 Cabang, 6 Rayon, dan 20 

Rayon. 

3. Sebagai dampak dari monopoli selama ini menyebabkan PLN menjadi 

pemimpin pasar penyedia tenaga listrik.  

 


