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BAB II

GAMBARAN UMUM PT.PLN (PERSERO) CABANG PEKANBARU

RAYON PANAM

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Untuk mempelajari sejarah singkat berdirinya PT.PLN (Persero)

Rayon Panam. Kita mesti mengaitkan dengan sejarah berdirinya

kelistrikan secara umum di Indonesia. Karena tanpa mengaitkan sejarah

berdirinya kelistrikan secara keseluruhan sulit untuk merumuskan

berdrinya PT.PLN (Persero) rayon Panam. Secara ringkas kita akan

menjelaskan berdirinya kelistrikan secara umum di Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Belanda, banyak didirikan perusahaan

yang bergerak dibidang kelisrtrikan. Pada awal mulanya perusahaan listrik

tersebut hanya dibuat untuk menunjang aktivitas kelistrikan pabrik-pabrik

seperti pabrik teh dan pabrik gula yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda.

Jadi dengan demikian tenaga listrik yang ada pada saat itu hanya

digunakan untuk keperluan sendiri.

Namun dengan melihat kenyataan bahwa tenaga listrik yang

digunakan untuk umum dinilai sangat bagus dan menguntungkan. Maka

NV. NIGEM yang pada awal mula usahanya bergerak dibidang gas,

memperluas usahanya dibidang listrik yang digunakan untuk umum.

Setelah itu mulailah bermunculan perusahaan-perusahaan listrik swasta
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milik Belanda seperti NV. GEBEO, NV. OGEM dan sebagainya yang

tujuan berdirinya perusahaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan

listrik masyarakat dan masih bersifat lokal.

Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang pada perang Dunia

II, maka perusahaan listrik dan gas dikuasai Jepang. Untuk selanjutnya

dikelola oleh Jepangsesuai dengan situasi dan kondisi dari daerah-daerah

tertentu misalnya pulau Sumatera dan lain-lain. Kemudian setelah Jepang

jatuh kepada Sekutu, maka bangsa Indonesia memproklamasikan

kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945. Dan pada akhirnya

perusahaan listrik dan gas berhasil diambil alih dari Jepang.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden RI dengan

ketetapan No.1/s.d/1945 membentuk jawatan listrik dan gas yang

bernaung dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Dan

mulai saat itu penyediaan tenaga listrik nasional diseluruh Indonesia

berada ditangan Pemerintah Republik Indonesia. Dan menjadi dua bagian

yaitu PLN untuk Perusahaan Lisrtik Negara dan PGN untuk Perusahaan

Gas Negara.

Demikian pula halnya dengan perusahaan Umum Listrik Negara

cabang Pekanbaru yang berdiri tanggal 1 januari 1950, yang hingga pada

tahun 1967 merupakan Perusahaan Listrik Cabang Bukit Tinggi dan

dikelola oleh Maskapai Belanda dengan nama Ordnantie Generalle

Electrice Matschappy (OGEM). Tetapi dengan adanya UU No. 68/1968

mengenai pengambil alihan seluruh perusahaan listrik asing maka



14

perusahaan listrik Ranting Pekanbaru ini juga menjadi milik Negara.

Kemudian pada tahun 1978 Perusahaan Listrik Negara yang telah

dinasionalisasikan oleh Presiden RI dengan UU No. 9/1969 menjadi

Perusahaan Umum (PERUM).

PERUM Listrik Negara dan berada dibawah naungan Departemen

Pertambangan dan Energi dengan operasi meliputi seluruh wilayah

Indonesia dan dibagi atas wilayah kerja yang semuanya dikoordinir oleh

Perum Listrik Negara Wilayah III dengan landasan hukum berdirinya PLN

cabang Pekanbaru adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972.

Dengan adanya perkembangan diberbagai daerah bidang seperti

politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya serta untuk meningkatkan

profesionalisme Badan Usaha Milik Negara, maka Pemerintah

mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 23/ 1994 tanggal 30 Juli 1994,

yang isinya Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT.

Perusahan Listrik Negara.

Kemudian dilanjutkan dengan ketetapan sebagai pemegang kuasa

usaha ketenagalistrikan dan meneruskan usaha-usaha ketenagalistrikan dan

meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan

Peraturan Pemerintah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang

mana pada saat itu keberadaan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dengan

unitnya, sebelumnya merupakan dari PT. PLN (Persero) Wilayah III

Sumbar Riau dan telah mengalami bebarapa kali perubahan.
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Berawal sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden No. 139

Tahun 1998 tanggal 11 September 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan

Rehabilitas PT. PLN (Persero) selanjutnya PLN menerbitkan keputusan

Direksi No. 113.K/101/DIR/2001 tanggal 25 Mei sehingga Wilayah III

berubah status menjadi PLN (Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau termasuk

didalamnya pembentukan Wilayah Usaha Riau.

Dengan disetujui oleh Dewan Komisaris No. 66/DK-PLN/2002

perihal pembentukan SBU pada tanggal 25 Juni 2002 dikeluarkan

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/DIR/2002 tanggal 8 Juni

2002 tentang penugasan General Manajer Wilayah Riau keputusan Direksi

No. 089.K/010/DIR2002 tentang perubahan pengorganisasian unit bisnis

dilingkungan PT. PLN (Persero) tanggal 2 Juli 2002 dengan wilayah kerja

meliputi Provinsi Riau (diluar Batam) yang terdiri dari 4 unit Operasional :

1. Cabang Pekanbaru

2. Cabang Dumai

3. Cabang Tanjung Pinang

4. Cabang Rengat

Pada dasarnya, lingkup usaha PLN Wilayah Riau masih bergerak

pada beberapa bidang sebagai berikut :

1. Pembangkit tenaga listrik (isolated)

2. Pembelian tenaga listrik
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3. Pendistribusian tenaga listrik

4. Pemasaran tenaga listrik

5. Pemeliharaan pembangkit dan jaringan distribusi

6. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan

PT. PLN (Persero) Cabang Pekanbaru membagi wilayah kerjanya

menjadi 4 unit pelayanan operasional terdiri :

1. Rayon Kota

2. Rayon Simpang Tiga

3. Rayon Panam

4. Rayon Rumbai

Sistem kelistrikan Riau disupply oleh beberapa sistem yaitu sistem

150 NkVa Sumbar Riau dengan 6 gardu induk PLTD Isolated 145 145

PLTD, sewa beli Genset dan exces energi dari Pihak luar (PT. Riau Prima

Energi).5

Dari uraian diatas ringkas telah digambarkan sejarah kelistrikan di

Indonesia serta berdiri PT. PLN (Persero) Unit Pengaduan Pelayanan

Rayon Panam yang kini berstatus sebagai perusahaan yang menjalankan

kemanfaatan umum pengelolaan kelistrikan dimulaifebruari 2003 yang

sebelumnya merupakan KAJA (Kantor Jaga), mengawasi, menjaga

5PLN, Sejarah PT.PLN  (PERSERO), artikel diakses pada 25 November 2013 dari
http://www.pln.co.id/?p=2772
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kerusakan trafo/jaringan dibawah pengelolaan PT. PLN (Persero) Unit

pelayanan Rayon Simpang Tiga Pekanbaru.6

Dan setelah terbentuknya PT. PLN (Persero) cabang Pekanbaru

rayon Panam di Wilayah Panam Jl. HR. Soebrantas maka dimulailah

menjalankan operasi perusahaan, memberikan pelayanan kelistrikan

kepada masyarakat, perluasan jaringan-jaringan distribusi. Dengan adanya

perluasan jaringan tersebut, maka sebagian besar masyarakat daerah

Panam dan Arengka I sampai Kubang telah mendapatkan pelayanan

listrik, dengan demikian pertambahan pelanggan meningkat secara

otomatis dan penjualan listrik meningkat pula. PT. PLN (Persero) cabang

Pekanbaru rayon Panam didirikan bertujuan untuk memberikan pelayanan

yang terbaik kepada pelanggan.

B. Struktur Organisasi

Dalam mengorganisir suatu kegiatan langkah pertama yang

harusdilakukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan pekerjaan

apa yang akan dilaksanakan agar pembagian tugas menjadi jelas, dan apa

yang menjadi tujuan organisasi kelak dapat terpenuhi. Dengan adanya

pembagian pekerjaan, maka setiap personil dari organisasi dapat

melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah digariskan tanpa adanya

saling tumpang tindih.

6Nirwansyah, Karyawan Bag. PelayananPelanggan, wawancara, Pekanbaru, 26
November 2013
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Organisasi merupakan kumpulan orang-orang dengan masing-

masing tugas untuk dijalankan dalam suatu kerja yang telah ditentukan.

Untuk itu setiap unit yang ada dalam organisasi haruslah terkoordinir,

dengan terjalinnya suatu koordinasi yang baik diharapkan akan mampu

membawa perusahaan kearah tujuan yang hendak dicapai.

Agar setiap tugas, tanggung jawab dan wewenang didalam suatu

organisasi tersebut menjadi lebih jelas serta tidak kesimpangsiuran, maka

fungsi-fungsi didalam perusahaan harus ditetapkan, diatur, dan disusun

didalam suatu struktur organisasi dimana dengan adanya struktur

organisasi tersebut maka wewenang, kedudukan serta tanggung jawab

masing-masing jabatan dapat diketahui secara jelas.

Struktur organisasi yang baik adalah yang bersifat dan sehat

dimana tiap-tiap satuan didalam organisasi dapat menjalankan peranannya

dengan baik dan masing-masing sektor organisasi dapat mencapai

perbandingan yang terbaiknya antara hasil usaha dan kerja.

Demikian pula halnya dengan PT. PLN (Persero) cabang

Pekanbaru rayon Panam sebagai salah satu BUMN yang bertujuan

memberikan pelayanan dibidang kelistrikan pada masyarakat (public

itility). Struktur organiasasi atau pengorganisasian yang merupakan syarat

utama dan mutlak guna meningkatkan pekerjaan, tanggung jawab serta

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur

organisasi tersebut dapat memberikan ketegasan serta batas tanggung
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jawab yang jelas dari masing-masing jabatan, sehingga dapat

menyelesaikan tugas yang telah dibebankan tepat pada waktunya.

Untuk PT.PLN (Persero) cabang Pekanbaru rayon Panam, wilayah

kerjanya meliputi selurh daerah Kecamatan Tampan (Panam), Kecamatan

Marpoyan Damai (Arengka I).

Untuk selanjutnya, penulis akan melampirkan struktur organisasi

PT. PLN (Persero) cabang Pekanbaru rayon Panam.
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STRUKTUR ORGANISASI

PT. PLN (PERSERO) AREA PEKANBARU

RAYON PANAM

MANAGER
JOY MART SIHALOHO

TEKNIK
HENDRICO

ADMINISTRASI
ANDIKO BESTARI

ADM. UMUM / K3
MUSHHOF ALSYAHRUR

PELYN. PELANGGAN
RIZQIA PUTRI UTAMI

CATER DAN PENGDL PITANG
LIDYA NATALIA LUBIS

ADM TEKNIK
FERDINAND D

OPERASI DISTRIBUSI
HENDRIZAR

HARDIST
MARTHA ARDIANSYAH

TUSBUNG
ADE LISTRIAN

PENDL. SUSUT & PJU
HERU TRI WIBOWO1. ZULYANI

2. DEBBY P
3. SATPAM
4. CS

1. NOVIOKTORA
2. NIRWANSYAH
3. KHAIRUNNISA
4. INDRIANI
5. DEDEK ADINDA
6. ZUL EFFENDI

1. MURYA ARDHI N
2. RENI AYUNINGTIAS
3. HANIK SUJIANA
4. ANGGI F

1. DENI INDRA 1. JHONI PETRIADI
2. SUKEMI
3. HELMI S
4. HENDRI
5. FACHRURROZI
6. RUSTAM H
7. ZULHERI
8. ZULKIFLI
9. DONI MASRUL
10.ERIYANTO
11.DARWILIS

1. YADI SHUANDI
2. ARIF RIFANA
3. ILHAM RIZKI
4. HARDIYANTO

1. JUNAILIS

Sumber : PT. PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru  Rayon Panam
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