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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa

kesimpulan antara lain:

1. Peran PT.LN  Rayon Panam dalam mewujudkan pelayanan publik tehadap

ketersediaan tenaga listrik  telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Berdasarkan beberapa

indikator antara lain standar pelayanan, penyediaan tenaga listrik,

pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Dilihat dari

standar pelayanan PT.PLN Rayon Panam sudah memberikan pelayanan yang

baik, sedangkan ditinjau dari penyediaan tenaga listrik, pembangkitan,

transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik maka PT.PLN Rayon Panam

sudah menjalankan perannya dengan baik namun ada beberapa hal yang

belum mampu dilakukan secara maksimal oleh PT.PLN Rayon Panam terkait

penyediaan tenaga listrik antara lain perusahaan sering mengalami

kekurangan pasokan tenaga listrik hal ini terjadi karena banyaknya jumlah

pelanggan serta terbatasnya jumlah pasokan tenaga listrik. Untuk

pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik PT.PLN

Rayon Panam berkoordinasi dengan PT.PLN Area dan Wilayah sehingga

dapat ditangani dengan baik.
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2. Hambatan-hambatan yang dialami PT.PLN Rayon Panam antara lain Perilaku

pelanggan yang menggunakan energi listrik secara tidak efisien seperti

kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi listrik secara

hemat, masyarakat yang sering macet atau menunggak dalam melakukan

pembayaran rekening listrik, besarnya tingkat kebutuhan energi listrik

pelanggan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi,

pertumbuhan penduduk, dan perencanaan pembangunan daerah, serta

kurangnya investasi yang didapat oleh PT.PLN Rayon Panam.

3. Adapun cara PT.PLN Rayon Panam mengatasi hambatan tersebut antara lain

berkoordinasi kepada swasta untuk mengalirkan kelebihan energi listrik dan

berinvestasi dengan pembangkit listrik, mengajukkan kepada pemerintah

untuk melakukan pembebasan lahan pembangunan jaringan, menghimbau

masyarakat dengan cara membagikan brosur dan memberikan penjelasan

untuk melakukan hemat energi dan melakukan pembayaran tepat waktu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian

Peran PT.PLN Rayon Panam Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Tehadap

Ketersediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

antara lain:

1. PT.PLN Rayon Panam agar berupaya lebih meningkatkan pelayanannya,

dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menyelesaikan sampai

tuntas segala permasalahan yang dihadapi pelanggan agar pelanggan merasa

puas dengan pelayanan yang diberikan PT.PLN Rayon Panam.
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2. Kepada pemerintah agar memperhatikan lahan pembangunan jaringan agar

tidak terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik.

3. PT.PLN Rayon Panam agar memberikan informasi dan himbauan agar

masyarakat melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu.


