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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografi Kecamatan Tampan Panam

1. Letak Geografis

Kecamatan Tampan Panam merupakan daerah perkembangan pemukiman

di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak

di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Kecamatan ini memiliki jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan

masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan ini memiliki empat kelurahan yakni

Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima. Dua

kelurahan terutama Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan kelurahan

dengan jumlah warga pendatang terbanyak.

Kecamatan Tampan juga di lalui jalan HR. Subrantas atau juga sering

disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis

karena menjadi penghubung untuk daerah-daerah lain di provinsi Riau ataupun di

luar provinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara,

Sumatera Barat dan lainnya.

Kecamatan Tampan memilki luas 108,84 km² dan terbagi atas 4

kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.
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Tabel 1
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Tampan Panam

Kelurahan
Luas Wilayah

(Km2)

Kepadatan Penduduk

Tiap Km2

Simpang Baru 23,59 1.833

Sidomulyo Barat 13,69 3.114

Tuah Karya 12,09 4.545

Delima 10,44 3.108

Jumlah 108,84 12.600

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing kelurahan memiliki

luas yaitu kelurahan Simpang Baru 23,59 Km2, kelurahan Sidomulyo Barat 13, 69

Km2, kelurahan Tuah Karya 12,09 Km2, dan kelurahan Delima 10.44 Km2.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pekanbaru, jumlah penduduk

kecamatan Tampan 140.662, untuk kepadatan 1.292 jiwa/ km2. Sedangkan data

tahun 2012 warga Kecamatan Tampan sudah berjumlah 190 ribu. Sebagian besar

dari pertambahan penduduk yang terjadi bukan disebabkan pertambahan alami,

melainkan karena migrasi.

2. Demografi

Data kependudukan kecamatan Tampan Panam tahun 2012 yang diperoleh

dari kantor camat menunjukkan jumlah penduduk Tampan Panam yaitu berjumlah

346.562 jiwa dengan jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru 43.246 jiwa

2. Kelurahan Sidomulyo Barat 42.627 jiwa
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3. Kelurahan Tuah Karya 54.955 jiwa

4. Kelurahan Delima 32.453 jiwa

Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel .2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 88.158 50,9%

2 Perempuan 85.123 49,1%

Jumlah 173.281 100 %

Sumber : kantor Camat Tampan Panam 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk  Tampan Panam

yaitu laki-laki sebanyak 88.158 jiwa (50,9%), dan perempuan sebanyak 85.123

jiwa (49.1%). Jadi penduduk kecamatan Tampan Panam dilihat dari jenis

kelaminnya lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

Penduduk kecamatan Tampan Panam terdiri dari berbagai suku antara

lain Melayu, Minang, Jawa, Batak dan suku lainnya yang merupakan suku asli

maupun pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara.

B. Pendidikan dan Kesehatan

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting serta berperan dalam

membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan akan mampu

menciptakan perkembangan pada suatu wilayah. Pesatnya perkembangan

penduduk di kecamatan Tampan Panam mengakibatkan didirikannya berbagai

sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas dan berbagai Perguruan Tinggi seperti



16

Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (SUSQA),

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKBAR dan perguruan tinggi lainnya.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan ujung tombak yang menjadi parameter untuk

menentukan tingkat kesejahteraan manusia, dalam hal ini tentu tidak lepas dari

sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di suatu

wilayah.

Di kecamatan Tampan Panam memiliki sarana dan prasarana kesehatan

seperti Rumah Sakit (Hospital) 1 buah, puskesmas (Public Health Center)

berjumlah 3 buah, puskesmas pembantu (Assistant Public Health Center)

berjumlah 2 buah, sedangkan untuk balai pengobatan (Medical Clinic) sebanyak

35 buah.

C. Ekonomi dan Pariwisata

1. Ekonomi

Kecamatan Tampan Panam dulunya adalah salah satu daerah di Pekanbaru

yang jauh dari pembangunan infrastuktur, baik dari segi pembangunan

infrastuktur maupun segala aktifitas manusia dan perdagangan. Pada awalnya

Pemerintah kota Pekanbaru dalam usaha pengembangan pembangunan

memfokuskan ke daerah Arengka dan Rumbai, tetapi pada kenyataannya Panam

lebih dulu berkembang dibandingkan Arengka dan Rumbai. Hal ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor antara lain:
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a. Pelebaran Jalan

Awalnya Panam hanya memiliki jalan satu jalur, Namun seiring

bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas dan sehubungan Panam adalah

salah satu jalan lintas, hal ini menyebabkan Pemerintah kota Pekanbaru

melaksanakan pembangunan jalan yaitu membuat jalur dari satu arah menjadi dua

arah. Hal ini di lakukan untuk menghindari kemacetan dan kerusakan jalan yang

lebih parah.

b. Daerah Strategis

Panam adalah salah satu jalur strategis yang menghubungkan antar

Kabupaten di Proipinsi Riau seperti Kampar dan Pasir Pangaraian serta salah satu

jalur yang menghubungkan antar Propinsi seperti Sumatera Barat dan Sumatera

Utara. jalur ini banyak dilalui kendaraan dengan berbagai macam aktifitas mulai

dari perdagangan sampai pengangkutan barang dan penumpang. Ramainya

kendaraan yang hilir-mudik mengakibatkan adanya peluang usaha bagi pelaku

ekonomi. Dengan terbukanya peluang usaha di Panam, maka pertumbuhan

ekonomi di sektor informal tanpa disadari tumbuh dan berkembang dengan

sendirinya.

c. Tingginya Minat Untuk Berdomisili di Panam

Tingginya minat masyarakat untuk berdomisili di Panam adalah salah satu

indikator pesatnya pembangunan di Panam. Banyaknya permintaan akan tanah

dan pembangunan rumah di Panam membuka peluang bagi pengusaha yang

bergerak di bidang properti. Para pengusaha dibidang properti menggunakan

kesempatan ini dengan membangun perumahan-perumahan, mulai dari



18

perumahan mewah sampai perumahan murah. Semakin banyak orang yang

berdomisili di di Panam maka semakin banyak pula kebutuhan akan barang dan

jasa. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut maka menjadi peluang lagi bagi

pengusaha-pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini lah yang

menjadikan sektor informal berkembang pesat di Panam.

d. Investor

Melihat semakin pesatnya perkembangan panam maka banyak investor

asing maupun domestik yang menanamkan modalnya untuk berinvestasi disini.

Pamam mimiliki potensi yang sangat besar dalam hal dunia usaha sehingga para

investor berlomba-lomba menanamkan modalnya untuk berinvestasi demi untuk

mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dapat kita lihat pembangunan di sepanjang

Jalan H.R. Soebrantas. Banyaknya ruko-ruko, tempat-tempat usaha menunjukkan

bahwa Panam adalah daerah yang sangat strategis dan memiliki potensi yang

sangat besar bagi investor.

2. Pariwisata

Baru-baru ini di Panam telah dibangun sebuah mall yaitu Giant. Giant

adalah bangunan yang memiliki konsep 3 in 1 ( Three in One ) yaitu sebagai pusat

perbelanjaan, tempat tinggal dan perkantoran. Sejak adanya Giant Panam menjadi

lebih ramai, setiap hari tempat ini dipadati oleh pengunjung baik dari Pekanbaru

maupun dari luar Pekanbaru.
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D. Sarana dan Prasarana Pemukiman

1. Komponen Air Bersih

Air permukaan dari Sungai Siak yang mempunyai kapasitas 5000 liter /

detik digunakan sebagai sumber air baku bagi Instalasi Pengolah Air Bersih

(WTP), yang terpasang dengan kapasitas 380 liter / detik. Sistem pengolahan

penuh/lengkap dan chlorinasi yang digunakan untuki memproduksi air bersih

dengan kapasitas 350 liter /detik. Sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan

air permukaan. Untuk menambah kemampuan pelayanan kebutuhan air minum,

PDAM Kota Pakanbaru memerlukan pengembangan lebih lanjut.

2. Komponen Persampahan

Sarana pengumpulan sampah pada saat ini menggunakan gerobak untuk

pengumpulan tak langsung, dan truk untuk pengumpulan langsung. Kapasitas

gerobak rata-rata 1 m3 untuk melayani pengumpulan individual pada 5 wilyah

pengumpulan. Penangkutan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Pakanbaru saat ini menggunakan truk bak terbuka. Jumlah pengangkutan

yang dilakukan adalah 2 – 3 kali per harinya, sehingga kapasitas pengangkutan

baru mencapai 20%. Jumlah ini masih sangat kecil, sehingga masih banyak

sampah yang dibuang secara ilegal, ataupun dibakar sendiri oleh penduduk

3. Komponen Drainase

Secara umum permasalahan drainase yang terjadi di Kecamatan Tampan

Panam merupakan permasalahan genangan, baik akibat adanya limpasan dari

saluran drainase yang ada maupun akibat terhambatnya pengaliran air. Sedangkan

sumber masalah yang terjadi yaitu:
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a. Berkurangnya kapasitas bangunan persilangan dan saluran, baik di saluran

drainase sekunder maupun drainase primer.

b. Adanya efek backwater dari saluran di hulu, dalam hal ini adalah Sungai

Siak.

c. Rendahnya penyerapan air permukaan oleh tanah.

d. Adanya perilaku masyarakat yang masih mempunyai budaya membuang

sampah ke saluran.

4. Komponen Sanitasi/Limbah Cair

Kondisi pembuangan air limbah domestik di kawasan Kecamatan Tampan

Panam saat ini adalah Tangki Septic Tank dengan bidang resapan (dengan sistem

pengurasan manual diangkut/dibuang melalui jasa pembuangan Air Limbah), Air

Limbah Rumah Tangga disalurkan melalui got/saluran yang ada, kondisi ini

menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah, badan air dan lingkungan yang

kurang sehat.

E. Gambaran Umun PT.PLN (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Panam

1. Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara

Pada 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.
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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 1 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

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

kepentingan umum hingga sekarang.1

B. Pengertian Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Sesuai dengan PP No.18 Tahun 1972, PP No.54 Tahun 1981 dan UU

No.15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan yang disempurnakan dengan PP

No.17 Tahun 1990 ditetapkan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai kuasa usaha ketenagalistrikan

yang menangani penyediaan tenaga listrik untuk umum, yaitu : industri, usaha

komersial, rumah tangga, dan kegiatan sosial.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan Perseroan Terbatas, yang

selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT.PLN selaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan maksudnya

adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk

melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan

diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.2

1 Profil PT.PLN (PERSERO)
2 Profil PT.PLN (PERSERO)
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C. Visi dan Misi PLN

PT.PLN (Persero) memiliki peranan yang sangat besar di Indonesia,

mengingat PT.PLN (Persero) merupakan satu-satunya BUMN yang bertugas

untuk memasok dan menyalurkan listrik, seperti visi PLN (Persero) yaitu “ Diakui

sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan

terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani ”. Selain itu PT PLN (Persero)

juga memiliki misi antara lain:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait berorientasi

pada kepuasan pelanggan.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

Selain memiliki visi dan misi perusahaan, PT.PLN juga menerapkan nila-

nilai perusahaan dan setiap kegiatan operasional perusahaan yaitu “saling

percaya, integritas, peduli dan pembelajar”.

a. Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, senantiasa berusaha untuk tetap

memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara

cepat, tepat dan sesuai.

b. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi

dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi

hak-hak asasi dalam menjalankan  bisnis.
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c. Integritas : menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas dan objektifitas

dalam pengelolaan bisnis.

d. Kualitas produk untuk ditingkatkan secara terus-menerus dan terukur serta

menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.

e. Peluang  yang sama untuk memajukan seluas-luasnya kepada setiap anggota

perusahaan untuk berprestasi dan menduduki sesuai dengan kriteria dan

kompetensi jabatan yang ditentukan.

f. Inovatif, bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan semua

anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan

karya inovatif.

g. Mengutamakan kepentingan perusahaan, konsisten untuk mencegah

terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan

yang diambil ditujukan guna kepentingan perusahaan.

h. Pemegang saham dalam mengambil keputusan bisnis akan berorientasi pada

upaya meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik diharapkan

pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PT.PLN pada dasar

rumah tangga maupun industri dan bisnis, merupakan peluang listrik yang lebih

besar karena rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita masih rendah serta

Indonesia sendiri masih dalam tahap industrialisasi.3

3Ibid.
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D. Maksud dan Tujuan PT PLN (PERSERO)

Sebagai Persero, PT. PLN (Persero) mempunyai maksud dan tujuan

berdasarkan Pasal 2 PP 23 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

b. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang

memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan

ekonomi, serta mengusahakan keuntungan serta dapat membiayai

pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan

masyarakat.

c. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenagalistrik.

d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan

tenagalistrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.4

E. Tujuan Strategi PLN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

ketenagalistrikan, bahwa PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha

Ketenagalistrikan (PKUK), maka strategi Perusahaan diarahkan menjadi entitas

korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk

mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah

korporasi.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 1994tentang Ketenagalaistrikan Pasal 2
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Untuk mewujudkan visi dan misi, PT.PLN (PERSERO) menetapkan

tujuan strategis untuk peroide 2010-2015 yaitu sebagai berikut:

a. Memperbaiki kondisi keuangan PLN

b. Meningkatkan efisiensi investasi dan operasi

c. Memperbaiki kinerja operasional

Dari tujuan strategis di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa tujuan

tersebut di buat agar PLN juga harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada

tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai tata

kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.5

F. Prioritas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

a. Prioritas Jangka Pendek

Prioritas jangka pendek adalah mengatasi kekurangan pasokan listrik

untuk mengurani pemadaman di hampir seluruh wilayah, mengatasi krisis

likuiditas, dan meningkatkan kemampuan pendanaan jangka pendek. Upaya yang

terkoodininasi sangat diperlukan melalui efisiensi PLN untuk menurunkan biaya

pokok produksi, tarif dan margin yang berkesinambungan untuk meningkatkan

kemampuan PLN dalam mencari sumber pendanaan dan tindakan lain pemerintah

seperti suntikan modal.

5 Profil PLN (PERSERO)
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b. Prioritas Jangka Panjang

Aspirasi jangka panjang perusahaan adalah bertransformasi menuju

Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai pelanggan dengan cara

yang Ramah Lingkungan dan Aman.6

PT PLN (PERSERO) dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab antara lain:

1. Membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik di pusat-

pusat pembangkitan jaringan transmisi dan distribusi milik perusahaan.

2. Membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkit dan jaringan-

jaringan yang akan datang.

3. Merencanakan dan merumuskan serta mengusulkan rancangan penyaluran

guna mendapatkan persetujuan dari Mentri.

4. Merencanakan, menentukan, dan melaksanakan rencana pembangunan

dibidang tenaga listrik.

5. Menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi pegawainya dalam

bidang yang diperlukan perusahaan.

PT.PLN (Persero) Pekanbaru merupakan salah satu dari 4 cabang PT. PLN

(Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau, dimana 3 cabang lainnya yaitu

cabang Dumai, cabang Tanjung Pinang dan Cabang Rengat. Keempat cabang ini

sedang mewujudkan sebuah visi yaitu “ Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang

Tumbuh, Berkembang, Unggul dan Terpercaya”, melalui pelaksanaan dua misi

anatara lain:

6 Ibid.
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1. Melakukan Bisnis Kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan,

karyawan, pemilik dan akrab lingkungan.

2. Menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan pelaksanaan visi dan misi tersebut, 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.


