
BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berawal di 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, setelah Belanda menyerah kepada

pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

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 I Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di

bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada
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saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN)

sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN)

sebagai pengelola gas diresmikan.

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 Perusahaan

Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi

kepentingan umum hingga sekarang.

Kelistrikan untuk kepentingan umum mulai ada pada saat perusahaan

swasta Belanda yaitu NV NIGEM yang semula bergerak dibidang gas dan

memperluas usahanya dibidang listrik untuk kepentingan umum.

Pada tahun 1927, pemerintah Belanda membentuk Lands Waterkracht

Bedruven (LWB) yaitu perusahaan negara yang mengelola PLTA Pengalengan,

PLTA Lamajan, PLTA Bengko Dago, PLTA Kracat di Jawa Barat, PLTA

Madiun.

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon

Bangkinang Kabupaten Kampar berlokasi di Bangkinang Kabupaten Kampar

Propinsi Riau. PT. PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri Area Pekanbaru Rayon

Bangkinang Kabupaten Kampar merupakan salah satu penyedia atau pembangkit
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tenaga listrik dengan membangun waduk atau bendungan air sungai Kampar.

Pusat pembangkit tersebut berada di PLTA Koto Panjang di Desa Merangin

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

IV.2 Tugas Pokok Dan Fungsi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri

Area Pekanbaru Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar.

1. Kepala Seksi Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tata usaha kesekretarian

dan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut Kasi Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu:

a. Bagian Keuangan

a) Mencatat anggaran

b) Pembukuan

c) Gaji/upah dan pension

d) Keuangan

e) Tata usaha barang

b. Bagian Administrasi

a) Tata usaha kepegawaian

b) Penagihan rekening

c) Dokumentasi

d) Umum

2. Kepala Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembuatan rekening

penggunaan tenaga listrik dan penagihannya.
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Untuk melaksankan tugas pokok tersebut Kasi Carter mempunyai

tugas yaitu :

Pelaksanaan pelayanan kepada calon pelanggan tenaga listrik.

a. Penyampaian informasi penyambungan tenaga listrik.

b. Pelaksanaan pemabacaan KWH meter pelanggan.

c. Pencatatan jumlah pelanggan dan jenis tarifnya.

3. Bagian Pencatatan Meter

Bagian pencatatan meter mempunyai fungsi sebagai berikut

a. Pembukuan piutang langganan.

b. Penagihan rekening

4. Kepala Seksi Distribusi

Kasi Distribusi mempunyai tugas pokok melaksankan kegiatan

perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian

tenaga listrik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kasi Distribusi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik

untuk meningkatkan mutu keadaan pendistribusian tenaga listrik.

b. Perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi

tenaga listrik.

c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana

pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil.

d. Perencanaan kebutuhan material untuk pengoperasian dan
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pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.

e. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga

listrik.

f. Pelayanan gangguan pendistribusian tenaga listrik.

5. Kepala Seksi Pembangkit

Kasi Pembangkit mempunyai tugas pokok pengkoordinasian,

perencanaan, pengoperasian, instalasi pembangkit serta program

pemeliharaan untuk mencapai tujuan produksi tenaga listrik yang handal,

efisien sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan tugas poko tersebut Kasi Pembangkit

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Bagian Operator

1) Perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi listrik.

2) Pelaksanaan pemeliharaan pembngkitan untuk keandalan operasi.

3) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan,

4) Pemeliharaan pembangkit pelaksanaan administrasi teknik

pembangkit.

b. Bagian Revisi

1) Mekanik dan peralatan.

2) Elektrik.

IV.3 Aktivitas Perusahaan

Perusahaan Lisrik Negara (PLN) Wilayah Riau & Kepri Area Pekanbaru

Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar adalah perusahaan yang bergerak dibidang

usaha penyediaan tenaga listrik yang sesuai dengan nilai-nilai dan syarat-syarat

yang ditentukan dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat (Public
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Utility) yaitu dengan cara penyaluran aliran listrik kekonsumen.

Aktifitas perusahaan merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam

dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan aktifitas perusahaan yang

lancer diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan

secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang seoptimal

mungkin.

Aktifitas PT. PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri Area Pekanbaru

Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar adalah menyediakan listrik bagi

kepentingan umum yang meliputi kegiatan pembangkitan, distribusi sampai titik

pemisahan, sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

perusahaan.

Perusahaan merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana

penyediaan tenaga listrik Berta dapat diberikan tugas pekerjaan usaha penunjang

penyediaan tenaga listrik. Dalam hal ini perusahaan atas persetujuan Menteri

dapat bekerjasama dengan badan usaha lain tanpa menyalahi aturan yang ada.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau & Kepri Area Pekanbaru

Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai perusahaan milik negara

melakukan aktivitasnya' untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini

didasarkan pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 pasal 6

yang berbunyi : “Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi demi

terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan

penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan

distribusi sampai dengan titik pemakaian”.

Dalam penyelenggaraan usaha tersebut diatas, perusahaan melakukan
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perencanaan dan pembangunan sarana dan penyediaan tenaga listrik dan

pengembangan penyediaan tenaga listrik. Dengan persetujuan Mentri perusahaan

dapat diberikan tugas pekerjaan guna menunjang penyediaan tenaga listrik.

Perusahaan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan

mutu memadai, harga jual tenaga listrik tersebut ditetapkan presiders berdasarkan

usulan

mentri. Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik tersebut

pemerintah dari rakyat serta, pelayanan yang memuaskan.

Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industry dan niaga yang

sehat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi perusahaan.

b. Kelangkaan sumber energy primer yang digunakan.

c. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai.

d. Tersedianya dana untuk investasi.

Untuk memenuhi permintaan tenaga listrik dari semua kelompok pemakai

sifat pemakainya. Harga jual tenaga listrik antara pemegang kuasa usaha

ketenagaan listrik dan pemegang izin usaha ketenaga listrikan ditetapkan oleh

pemerintah atas dasar kesepakatan kedua belch pihak. Penjualan atau pembeliaan

tenaga listrik dari dalam atau luar negeri diatur pemerintah.

Dengan aktifitas tersebut maka perusahaan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesehteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

serta mendorong kegiatan ekonomi agar lebih maju.

b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan

penyesuaian tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

c. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang
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belum dapat melaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Struktur Organisasi

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri Area Pekanbaru

Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar

Sumber: Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Riau &Kepri Area Pekanbaru
Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2014.


