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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketersediaan tenaga  listrik merupakan aspek yang sangat penting dan

bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan

suatu daerah. Pengelolaan sumber daya energi listrik yang tepat dan terarah

dengan jelas akan menjadikan potensi yang dimiliki suatu wilayah berkembang

dan termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan

energi secara umum termasuk di dalamnya adalah energi listrik perlu

mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut tentu juga

seiring dan searah dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola

sumber daya energi.

Ketersediaan tenaga listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu

perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan

publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga

yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung,

hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan

masyakarat.1

Tujuan program pengembangan tenaga listrik di Indonesia adalah sejalan

dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan

11Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta:
Gramedia 2007) .h.11
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mencerdaskan kehidupan bangsa. Tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan

mutu yang memadai serta pada waktu yang tepat akan dapat mendorong laju

pertumbuhan industri, usaha dan sektor-sektor lainnya.

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui pemberian

kuasa usaha.2

Di indonesia, penyaluran tenaga listrik ke seluruh wilayah dikelola oleh

perusahaan negara yaitu perusahaan yang sekarang berbentuk Perusahaan Umum

Listrik Negara yang kita kenal namanya PT. PLN (Persero).

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Indonesia, bergerak di bidang ketenagalistrikan, dan memiliki peran utama dalam

penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik di Indonesia. Sebagai BUMN, PLN

wajib mewujudkan layanan yang mengedapankan kepentingan masyarakat

(publicservices) dengan tetap memerhatikan pencapaian profitabilitas yang positif.

Tantangan tersebut diperjelas dalam realisasi kinerja PLN pada 2012 yang

mencatat pertumbuhan permintaan listrik sebesar 9,97 % . Tingginya

pertumbuhan permintaan listrik tersebut, serta rasio elektrifikasi yang masih pada

angka 78 % merupakan kewajiban antisipasi besar bagi PLN dalam mengawal

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pada 2012 mencapai 6,3 %. Angka

tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah China yang

pada 2012 pertumbuhan ekonominya mencapai 7,7 %.

2Pasal 7 Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 1985, Tentang Ketengalistrikan .
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Sebagai satu-satunya badan usaha atau institusi yang bertanggung jawab

terhadap pasokan energi listrik nasional, PLN masih belum mampu menyediakan

listrik yang murah bagi rakyat bahkan bisa dibilang bahwa PLN sering rugi, ada

saja alasan yang hingga saat ini masih mengambang solusinya seperti harga BBM

(termasuk harga minyak dunia) dan keterbatasan pasokan daya pembangkit listrik

yang kemudian PLN kewalahan dalam mensuplai kebutuhan listrik untuk rakyat,

hal ini disebabkan karena banyaknya pencurian listrik yang sebagian besar tidak

dapat diantisipasi oleh PLN. Kemudian harga listrik yang terus melambung

(meningkat) setiap tahunnya, sementara itu dari sisi kinerja pelayanan publik tidak

pernah mengalami peningkatan.3

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Pasal

2 tentang asas dan tujuan ketenagalistrikan bahwa pembangunan ketenagalistrikan

menganut asas :

1. Manfaat

2. Efisiensi berkeadilan

3. Berkelanjutan

4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber

5. Daya energi

6. Mengandalkan pada kemampuan sendiri

7. Kaidah usaha yang sehat

8. Keamanan dan keselamatan

9. Kelestarian fungsi lingkungan dan otonomi daerah.

3 Newsletter: PLN Kita. 2013. Konsumsi Listrik Tumbuh 9,97%. SekretariatPerusahaan
PT. PLN (Persero): Edisi 22 Januari 2013
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Pembangunan ketenagalistrikan juga bertujuan untuk menjamin

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan

harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan.4

Dalam undang-undang tersebut diatas sudah jelas asas dan tujuan

pembangunan ketenagalistrikan itu sendiri yang perannya di pegang oleh PT.PLN

(PERSERO).

Salah satu wilayah kerja PT. PLN (Persero) adalah PT. PLN (Persero)

wilayah Riau, yang dibagi menjadi beberapa cabang. Salah satu cabangnya adalah

Rayon Panam yang berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat Kota

Pekanbaru dan sekitarnya terhadap tenaga listrik.

Berdasarkan observasi di lapangan, peranPT. PLN Rayon Panam dalam

mewujudkan pelayanan publik terhadap ketersediaan tenaga listrik belum optimal

dan merata, selain itu masih banyak dijumpai pemadamam listrik bergilir dalam

durasi yang cukup lama di berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan opini negatif

masyarakat terhadap kinerja PT.PLN (PERSERO) dalam menjalankan perannya.5

Salah seorang mahasiswi UNRI Panam membenarkan adanya mati lampu

bergilir akhir-akhir ini dengan frekuensi 1-2 kali setiap harinya, ia mengaku

merasakan dampak  dari mati lampu bergilir di rumahnya, menurut pengakuannya

4Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.Pasal 2 ayat (1) dan
(2)

5Riau Pos, September 2013
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jika mati lampu terjadi di malam hari ia harus belajar menggunakan lampu

penerangan seadanya.6

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang petugas PT.PLN

(PERSERO) Rayon Panam tidak maksimalnya pelayanan yang mereka berikan

dikarenakan adanya masalah teknis berupa kerusakan disalah satu wilayah yang

akan segera diperbaiki, hal tersebut mengakibatkan adanya pengefisienan energi

listrik guna memeratakan penyaluran energi listrik ke seluruh pelanggan, selain

itu juga adanya masalah internal perusahaan yang seharusnya tidak berdampak

terhadap pelayanan publik.7

Berdasarkan uraian masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulis

merasa perlu untuk mengkaji dan membahas secara lebih jauh mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan peran PT. PLN (PERSERO)dalam mewujudkan pelayanan

publik terhadap ketersediaan tenaga listrik seperti yang diuraikan di atas. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk menguraikannya dalam bentuk tulisan yang

berjudul:“PERAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK

NEGARA (PERSERO) DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK

TERHADAPKETERSEDIAAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009( Studi Kasus: PT PLN

Rayon Panam Pekanbaru)”.

6 Nurul Khotimah, salah seorang masyarakat kecamatan Tampan Panam, wawancara
tanggal 16 September 2013

7Ahmad Putra, salah seorang petugas PT.PLN (PERSERO) Kecamatan Tampan Panam,
wawancara tanggal 17 September 2013
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B. Batasan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan pembahasan

permasalahan pada Peran PT.PLN (Persero) Dalam Mewujudkan Pelayanan

Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2009 Di Kecamatan Tampan Panam, Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang  masalah di atas, maka permasalahan yang

akan  dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran PT. PLN (Persero) rayon Panam Dalam  Mewujudkan

Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang

Undang  Nomor 30 Tahun 2009?

2. Apakah yang menjadi hambatan PT.PLN (Persero) Rayon panam Dalam

Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrik?

3. Bagaimana PT.PLN (Persero) Rayon panam menyelesaikan hambatan dalam

mewujudkan pelayanan publik terhadap ketersediaan tenaga listrik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana Peran  PT.PLN (Persero) Rayon Panam Dalam

Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrik

Berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2009

b. Untuk mengetahui hambatan-hanbatan PT.PLN (Persero) Rayon Panam Dalam

Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrik.
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c. Untuk mengetahui bagaimana PT.PLN (Persero) Rayon Panam menyelesaikan

hambatan dalam mewujudkan pelayanan publik terhadap ketersediaan tenaga

listrik

2. Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Tata

Negara

b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada

masyarakat dan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya mengenai

peranPT.PLN (Persero)Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap

Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis (field research),

Dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.

Sedangkan jika dilihat dari isinya adalah Deskriptif, yaitu untuk menggambarkan

bagaimana Peran PT. PLN (Persero) Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik

Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 30

Tahun 2009.

2. Lokasi Penelitian

Penenelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Kota Pekanbaru

khususnya di Kecamatan Tampan Panam Pekanbaru-Riau.Pemilihan lokasi ini
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didasari atas keinginan penulis dalam mengkaji persoalan-persoalan yang

dihadapi PT.PLN (PERSERO) dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap

Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009.Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena

disamping menjadi lokasi yang berdasarkan observasi penulis banyak terjadi

masalah sebagaimana telah di uraikan di atas, pemilihan lokasi ini juga atas dasar

keingintahuan penulis mengenai hambatan-hambatan PT.PLN (Persero) rayon

Panam Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga

Listrik di Kecamatan Tampan Panam.

3. Subjek dan Objek

a. Subjek penelitian ini adalah seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) rayon

Panam  khususnya wilayah Kecamatan Tampan Panam Pekanbaru.

b. Objek penelitian ini adalah kantorPT. PLN (Persero) rayon Panam dan

prosedur hukum yang dilakukan kepada pelanggannya.

4. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian,

sedangkan yang sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti8.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff PT. PLN (Persero) yang

berperan dalam mewujudkan pelayanan publik terhadap ketersediaan tenaga

listrik, adapun sampel dalam penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) rayon

Panam dan seluruh staffnya yang berjumlah 22orang karyawan.

8Arikunto, S. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi IV. Cetakan 3.(Jakarta : Rineka Cipta,
2006).h.20
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Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan penulis

adalah random sampling yaitu metode yang dilakukan secara acak sederhana

dimana setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dujadikan

sampel. Adapun yang dipakai sebagai sampel adalah 50% dari jumlah populasi

sampel.Maka jumlah sampel keseluruhan adalah 11 orang.

5. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari data ata primer dan

skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara

peneliti terhadap narasumber, sedangkan data sekunder adalah data pelengkap

dalam penulisan penelitian ini, yakni data yang diperoleh melalui pustaka dan

dokumentasi dari observasi peneliti terhadap pelanggan PT. PLN (Persero) Kota

Pekanbaru khususnya wilayah kecamatan Tampan Panam yang ada hubungannya

dengan penelitian ini sehingga dapat mempermudah penulis dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan mendukung

penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara

sebagai berikut:

a. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan melalui

pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan

dengan sistem penyediaan tenaga listrik yang diprosedurkan oleh PT. PLN

(Persero) Rayon Panam

b. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi  yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan
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terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

c. Tinjauan pustaka, yaitu mengkaji literatu-literatur yang berkaitan dengan

masalah yang di teliti.

7. Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk

yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan.9 Sebelum dianalisis data yang telah

diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapat

data yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut

ditabulasikan sehingga akan memudahkan dalam mengolah dan menganalisanya.

Untuk memudahkan proses dalam penyusunan dan penulisan kajian ini,

penulis menggunakan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis

kuantitatif diterapkan dalam satu penelitian yang sifatnya eksploratif dan

deskriptif.Sedangkan analisis kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya

eksplanatoris, sifat data yang dikumplkan berjumlah besar, mudah

diklasifikasikan kedalam kategori-kategori serta pengumpulan data menggunakan

koesioner.

8. Metode Penulisan Data

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan

menggunakan metode;

9Singarimbun M, .Metode Penelitian, Metode Penelitian Surve,(Jakarta: LP3ES,1982).h.17
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a. Deduktif, yakni mengungkapkan data umum yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang diteliti, kemdian diadakan analisa sehingga dapat diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yakni mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian diinterpensikan sehingga

dapat ditarik kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yakni menggambarkan secara menditail data yang diperoleh untuk

selanjutnya di analisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka

setelah dianalisis akan dibuat suatu laporan hasil penelitian yang  sistematikanya

tersusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Tinjauan Pustaka,  serta Metode Penelitian yang terdiri dari

jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, alat

pengumpul data serta analisis data.

Bab II : Gambaran  Umum Lokasi Penelitian, terdiri dari Gambaran Umum,

Fasilitas dan Infrastruktur, Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara,

dan Program-program Perusahaan Perusahaan Listrik Negara.

Bab III :Tinjauan Teoritis terdiri dari  Pelayanan Publik, Ketenagalistrikan,

Undang- Undang Ketenagalistrikan, dan Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Tingkat Kebutuhan Terhadap Tenaga Listrik.
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Bab IV: Pembahasan

a. Untuk mengetahui bagaimana Peran PT. PLN (Persero) ) dalam

Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga

Listrik Berdasarkan Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2009 Di

Kecamatan Tampan Panam, Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui hambatan-hanbatan PT.PLN (Persero) Rayon

Panam dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap

Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-undang

nomor 30 Tahun 2009 Di Kecamatan Tampan Panam,

Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui bagaimana PT.PLN (Persero) Rayon Panam

menyalesaikan hambatan dalam mewujudkan pelayanan public

terhadap ketersediaan tenaga listrik.

Bab V :     a. Kesimpulan

b. Saran


