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Abstrak  

Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran 

PT. PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khusunya masyarakat 

yang berada di Kampung Biatan Bapinang kecamatan Biatan Lempake, dalam hal tanggung 

jawab dalam permintaan, Meliputi Penyambungan  listrik Baru dan  Pengaduan Gangguan, 

serta dalam hal kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, meliputi kelengkapan dalam 

pelayanan/Sarana pendukung, loket pelayanan dan sikap petugas. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor PT. PLN (Persero) Talisayan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber 

yaitu Pimpinan PT. PLN (Persero) Talisayan, Anggota Pegawai PT. PLN (Persero) Talisayan 

serta beberapa masyarakat yang berurusan langsung ke kantor PT. PLN (Persero) Talisayan 

dalam hal pembayaran listrik dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas 

sesuai kebutuhan penulis. 

PT. PLN (Persero) Talisayan adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, PT. PLN 

(Persero) Talisayan wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagi 

pelanggan. Serta membeikan kamudahan bagi pelanggan dalam menadapatkan pelyanan 

yang sesuai dan layak, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. 

Beberapa penghambat pelayananan yang terjadi adalah kurangnya angota personel dari PT. 

PLN (Persero) Talisayan serta sarana pendukung pelayanan yang masih minim. 

 

Kata kunci: Peran, PT. PLN (Persero), Pelayanan, UU Kelistrikan, Keputusan Jendral 

Listrik, Masyarakat 

 

Pendahuluan  

Dibidang pemerintahan masalah pelayanan merupakan memegang peran yang  lebih 

besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan, baik itu masyarakat  tingkat bawah sampai masyarakat tingkat atas. Karena peran 

pelayanan umum diselenggarakan oleh  pemerintah melibatkan seluruh aparat pegawai negari, 

maka pelayanan telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi satu hak, yaitu 

hak  untuk memperoleh pelayanan. 

 Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang 

bersifat jasa. Peranannya sangat besar dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada 

masyarakat secara merata. Memperhatikan peran pelayanan semakin dibutuhkan maka tidak 

heran apabila masalah layanan mendapat perhatian besar dan berulang kali dibicarakan, baik 

oleh masyarakat maupun manajemen. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Perusahaan 

Milik Negara yang memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan masyarakat dalam 

penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik satu-satunya di Indonesia.  
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Peningkatan kebutuhan listrik melonjak dengan tinggi dan cepat, khususnya kebutuhan bagi 

industri dan diiringi pula dengan tingkat kepuasan masyarakat menjadi lebih tinggi lagi 

sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat yang maju dan modern. Dalam 

melakukan kegiatannya PLN menyediakan bagian pelayanan pelanggan yang tugasnya 

memberikan pelayananan yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan. 

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang 

bersifat jasa. Peranannya sangat besar dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada 

masyarakat secara merata. Memperhatikan peran pelayanan semakin dibutuhkan maka tidak 

heran apabila masalah layanan mendapat perhatian besar dan berulang kali dibicarakan, baik 

oleh masyarakat maupun manajemen. 

 Berdasarkan instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 114-

12/39/600.2/2002, mengistruksikan kepada seluruh jajaran PT. PLN (Persero) untuk 

melaksanakan langkah-langkah peningkatan efisiensi, mutu pelayanan dan keandalan 

penyediaan tenaga listrik. Untuk itu PLN memberikan perhatian khusus kepada kegiatan 

pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan agar dalam pelaksanaannya dapat 

memuaskan pelanggannya. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa maka 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Talisayan dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pelanggan seiring banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai 

pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Talisayan yang dapat dikataan kurang 

memuaskan. 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan gambaran arah dan tujuan dengan 

memiliki visi dan misi yang mana isinya : 

Visi : “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan 

terpercaya dengan mampu pada potensi insansi.” 

Misi :  

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorentasi kepada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

d. menjalanan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.  

Rumusan permasalah penelitian ini adalah : 

 “Bagaimana Peran PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)  kepada masyarakat di 

Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan Lempake Kabupaten Berau?” 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Untuk Mengetahui bagaimana peran PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

Talisayan dalam memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat di Kampung 

Biatan Bapinang Kecamatan Biatan Lempake Kabupaten Berau.”. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teoritis 

a. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang 

memerlukan hasil penelitian ini. 

b. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang 

berkaitan dengan penelitinya. 
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2. Praktis 

a. Menemukan jawaban atas masalah atau kendala-kendala yang ada pada PT. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Talisayan. 

b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) Talisayan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

Desa Biatan Bapinang Kecamatan Biatan Kebupaten Berau. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Peran 

 Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat 

diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah 

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). 

  Peran merupakan suatu yang menjadi bagian dan yang dipegang oleh beberapa orang 

atau seseorang terutama dalam terjadi suatu hal atau peristiwa baik itu dengan tenaga-tenaga 

ahli yang memiliki cara dan proses tersendiri, berhimpun dan memegang peran penting dalam 

pembangunan Negara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006). 

Sebagaiman diungkapkan dalam pengertian peran, maka menurut Soekanto (2001 : 

242)  peran dibagi menjadi 3, yaitu peran aktiv, peran partisipasif, dan peran pasif. 

a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh kelompok karena kedudukannya didalam 

kelompok sebagai aktifis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebaginya. 

b. Peran pasrtisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada 

kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu 

sendiri. 

c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota 

kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam 

kelompok dapat berjalan dengan baik. 

  Rivai (dalam Sitorius, 2006 : 753) mendifinisikan peran dapat diartikan sebagi 

prilaku yang dapat diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan 

dengan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat prilaku yang diharapkan 

untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut. 

  Peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur dan ditimbulkan 

suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu organisasi yang mudah dikenal, kepribadian 

seseorang barangkali sangat mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. Peran timbul 

karena seseorang dalam organisasi tidak berkerja sendirian, adanya lingkungan dan setiap saat  

memerlukan adanya intraksi antara orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. 

PT. PLN (Perusahan Listrik Negara) 

 PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang mengemban tugas untuk 

melaksanakan pembangunan dibidangnya yaitu, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang pelayanan jasa, penyediaan dan pemanfaatan listrik, serta usaha penunjang tenaga 

listrik kepada masyarakat. Keberadaan PT. PLN (Persero) sangat penting artinya bagi 

perkembangan pembangunan di Indonesia. 

  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

kelistrikan dijelaskan bahwa Perusahan Listrik Negara disingkat PLN adalah Perusahaan 

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikkan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik 

bagi kepentingan umum, sedangkan untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan keweangannya menetapkan kebijakan, 

pengaturan, pengawasan dan melakukan usaha penyedia tenaga listrik. 

  Berdasarkan keputusan Jendral Listrik dan pemanfaatan energi Nomor : 114-

12/39/600.2/2002 bahwa PT. PLN (persero) agar memberikan pelayananan yang baik kepada 
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masyarakat. PT. PLN (persero) wajib memenuhi pelayanan yang baik kepada masyarakat 

umum dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a) Hak dan kewajiban penerima pelayanan dan jadwal waktu pelayanan diatur secara 

jelas; 

b) Prosedur dan mekanisme pelayanan mudah dipahami, sederhana serta 

diinformasikan secara luas; 

c) Pelayanan diberikan secara tertib dan diatur sesuai prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

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

berdasarkan pasal 2 PP 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 kemaksmuran rakyat secara  

adil dan merata serta penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan 

masyarakat. 

c. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. 

d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga 

listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan 

Pelayanan berasal dari kata layan, melayani yaitu membantu menyiapkan apa-apa 

yang diperlukan seseorang. Kemudaian pelayanan dapat juga diartikan sebagai usaha 

melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan/uang. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005 : 571). 

Pengertian pelayanan dan pelayanan umum menurut Moenir (2002 : 16) dalam 

bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia dijelaskan bahwa “pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui orang lain secara langsung”. Dan “Pelayanan Umum 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor  

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”. Moenir juga menambahkan bahwa pelayanan 

adalah kunci keberhasilan dalam berbagi usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Jadi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat harus seefektif mungkin. Secara umum pelayanan 

yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan pelayanan yeng telah ditetapkan organisasi 

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang didapatinya. 

Menurut Moenir (2001:88) ada beberapa faktor yang mendukung suatu pelayanan 

adalah : 

1) Faktor kesadaran 

2) Faktor aturan 

3) Faktor organisasi 

4) Faktor pendapatan 

5) Faktor kemampuan dan keterampilan petugas 

6) Faktor sarana dalam pelaksanaan pelayanan. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:  

KEP/25/M.PAN/2/2004  menjelaskan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  

pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  pubik  sebagai  upaya  
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pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan,  maupun  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (http:www.pu.go.id/itjen/hukum/kmpan25-04.htm) 

Masyarakat 

 Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syakara” yang berarti ikut serta, 

berpartisipasi, atau “masyarakat” yang berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai 

istilah “society”, sebelumnya berasal dari kata latin ”socius”, berarti kawan sehingga arti 

society berhubungan erat dengan kata sosial. (koentjoroningrat 1980 dalam basrowi (2005:37). 

Abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara etnis-etnis. 

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen (saling tergantung satu sama lain). 

Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup 

bersama dalam suatu komunikasi yang teratur. 

Menurut Danel Bell (dalam Neong Muhadjir 2002 : 44) membagi masyarakat 

menjadi 3 (tiga), yaitu : struktur social menyangkut system ekonomi dan teknologi, polity 

yang mengatur distribusi kekuasaan dan penyelesaian konflik kepentingan kelompok dan 

individu, serta budaya sebagai wadah simbolis, ekspresi dan makna. 

 masyarakat adalah sejumlah manusia yang mendiami suatu wilayah atau daerah 

dimana terdapat interaksi dalam menjalani kehidupan yang terikat oleh aturan-aturan tertentu, 

yang memberikan tanggapan (persepsi) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah agar pelayanannya menjadi lebih baik dan dapat memuaskan masyarakat dalam 

usaha memenuhi kebutuhannya. 

 

Definisi Konsepsional 

  Peran PLN merupakan salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat, listrik sangat 

berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dari Badan-Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa adalah pelayanan yang baik serta merata. 

Pelayanan yang baik serta merata berarti membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhanannya dan dilakukan secara terbaik sehingga semua masyarakat yang menerima 

pelayanan merasa diperhatikan. 

  Peran PLN dalam hal pelayanan listrik di desa biatan bapinang adalah yang 

dilakukan aparatur/petugas PLN kepada masyarakat. Dimana PLN bekewajiban meyediakan 

Fasilitas yang menunjang kegiatan pelayanan, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang 

menunjang seluruh kegiatan masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian menggunakan 

metode Deskriptif Kualitatif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dengan 

objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 

dengan tidak mencari atau menerangkan saling berhubungan, mendapatkan makna demi 

implikasi. menurut Nazir (1999 : 63)  memberi defenisi metode penelitian deskriptif adalah 

Suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi sistem, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki. 

  

Fokus Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian 

diarahkan pada : 

1. Tanggung jawab dalam permintaan dan penanganan keluhan : 

a. Pemasangan sambungan baru. 
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b. pengaduan Gangguan. 

2. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan : 

a. Kelengkapan dalam Pelayanan dan sarana pendukung 

b. Loket pelayanan 

c. Sikap  petugas 
 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang dapat diamati 

dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang sudah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini pemilihan narasumber menurut Arikunto (2002:129) 
menggunakan tehnik yaitu Porposive Sampling dan Accidental Sampling serta data yang 

dibutuhkan pada saat penelitian lapangan yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. 

 

Tehnik Pengumpulan Data  

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung 

keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data 

tersebut penulis mengunakan tehnik yaitu Library Reseacht dan Field Work Research terdiri 

dari: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan 

mengunakan analisis data model. Sebagaimana yang dikutip oleh Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2013 : 247) yang terdiri atas empat komponen yaitu: 

1. Pengumpulan data adalah data pertama dan mentah yang dikumpulkan dalam 

suatu penelitian. Data itu bisa dalam bentuk apa saja misalnya: gambar, 

monografi kampung atau hasil wawancara. 

2. Penyederhanaan data adalah suatu proses memilih, memfokuskan, 

menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang telah 

dikumpulkan dari penelitian sebelum kedalam catatan yang lebih baik dan rinci 

yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang 

mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. 

3. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga 

diperlukan kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. 

Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan 

mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara penelusuran 

atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat 

ditarik kesimpulan. 

4. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama 

penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga meliputi 

makna yang telah disederhanakan disajikan dalam pengumpulan data dengan cara 

mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodelogis, 

konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui 

hukum-hukum empiris. 

Tanggung  Jawab  dalam  Permintaan  Dan  Penanganan  Keluhan 

Pemasangan  Sambungan  Baru 

Dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan adalah salah satu 

tugas dan tujuan umum dari PT.  PLN Talisayan. Salah satu contoh pemberiaan pelayanan itu 
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adalah pelayanan penyambungan baru aliran listrik untuk masyarakat atau pelnggan baru, 

selain itu untuk memudahkan masyarakat dalam penyambungan aliran listrik baru dibutuhkan 

prosedur yang baik sehingga dapat memudahkan proses pelaksanaan kegiatan pemasangan 

sambungan baru listrik. 

Prosedur Pemasangan Sambungan Baru Listrik PT. PLN (Persero) Talisayan 

No Subjek Item  Pekerjaan 

1 Calon pelanggan Mengajukan permintaan pasang baru ke PLN serta 

mengisi formulir permohanan dan persyataan. 

2 PLN  Melakukan survei teknis 

 Membuat surat jawaban (persetujuan, surat 

perjanjian) 

3 Calon Pelanggan Berdasarkan surat dari PLN, Calon pelanggan 

menghubungi BLT, untuk memasang installasi 

rumah. 

4 BLT (Biro Tehnik Listrik)  Mengerjakan pemasangan instalasi rumah. 

 Mengajukan permohonan pemeriksaan ke  

KONSUIL. 

5 KONSUIL 

(Komite Nasional 

Keselamatan untuk instalasi 

rumah 

o Jika sesuai dengan standart , diterbitkan surat 

layak operasi. 

o Tidak  sesuai standart, direvisi atau diperbaiki 

BLT. 

6 Calon pelanggan Datang keloket  PLN  untuk  membayar BP dan UJI. 

7 PLN/BLT  Meyiapkan material  SR & APP 

 Memasang SR  dan APP  di rumah calon 

pelanggan. 

8 PLN o Penyalaan dan penyegelan APP 

o Proses data pelangganan 

o Pemberian  kartu  meter 

o Memberitahukan surat pemberitahuan tempat 

pembayaran listrik terdekat. 

Sumber : PT. PLN Talisayan 

Berdasarkan uraian dari table diatas, proses atau mekanisme dari pemasangan listrik 

baru adalah sebagai berikut, medaftar sebagai calon pelanggan listrik. Pendaftaran bisa 

dilakukan langsung di kantor PT. PLN Talisayan, kemudian ditujuk salah satu kontraktor 

listrik untuk memasang instalasi listrik, setelah itu proses pendaftaran, proses tersebut 

berlanjut keproses daftar tunggu atau daftar urut pendaftaran, berkas pendaftaran dilanjutkan 

dengan pemeriksaan lapangan oleh petugas survei lapangan yang merupakan bagian dari 

pelayanan tehnik PT. PLN Talisayan dari proses tehnik inilah yang akan menentukan apakah 

letak pemasangan sambungan listrik memenuhi tetentuan atau tidak. 

Untuk mengetahahui biaya yang harus dikeluarkan masyarakat atau calon pelanggan 

yang ingin melakukan pasangan baru listrik dapat diketahui dari table, sebagai berikut: 

Biaya  Pemasangan  Sambungan  Baru  Listrik  PT. PLN  Talisayan 

No Uraian Rp/Va 

1 Sambungan  1  fase  atau  3  fase  dengan  pembatan  

data  dan  pengukuran  TR 

 Data  tersambung  dari  250Va  s.d  2200Va 
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 Data  tersambung  dari  2201Va s.d 200Kva 

Termasuk untuk  sambungan  rumah  tangga  

golongan  tarif  R3  dengan  biyaya  diatas  200Kva 

Rp. 2.000.000/Va 

Rp. 2.500.000/Va 

2 Sambungan  3 fase  dengan  pembatasan  biaya  dan 

pengukuran TM dengan  daya  tersambung  201Kva  

keatas. 

 

RP. 2.300.000/Va 

3 Sambungan  3  fase  dengan  pembatas  daya  dan  

pengukuran  TT  dengan  daya  tersambung  30.000  

Kva  keatas. 

 

Rp. 2.300.000/Va 

4 Sambungan 1  fase  dengan  pembatasan  daya  dan  

pengukuran  TR  dibangun  pelanggan   

 Khusus  tarif  S-1 s.d 220Va 

 Untuk  penambahan  daya  dari  golongan  tarif  S-

1 (tanpa meter)  menjadi  450Va  atau  500Va 

(dengan meter) 

 

 

Rp.  1.100.000/Va 

Bebas  biaya 

Penyambungan 

Sumber :  PT.  PLN  Talisayan 

Pengaduan Gangguan 
  Dalam memberikan pelayan kepada masyarakat PT. PLN (Persero) Talisayan, 

tentunya tidak lepas dari ketidakpuastian pelanggan akibat pelayanan yang diberikan tidak 

sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat pengguna jasa. Untuk mengatasi hal tersebut 

PT. PLN (Persero) Talisayan memberikan respon yaitu dengan membuka layanan pengaduan 

gangguan, baik itu menyangkut keluahan gangguan administrasi maupun keluhan gangguan 

teknis listrik. 

  Keluhan administrasi yang sering dikeluhkan masyarakat adalah yang berkaitan 

dengan masalah pembacaan meteran listrik yang salah oleh petugas, tunggakan listrik yang 

ditagihkan sekaligus, dan kesalahan rekening. 

  Untuk masalah gangguan teknis atau kerusakan, pengaduan yang sering timbul 

antara lain : 

a. tegangan listrik yang turun naik, 

b. daya tidak sesuai, 

c. dan sering terjadi pemadaman listrik. 

  PT. PLN (Persero) Talisayan memberikan inovasi baru yaitu inovasi tentang sistem 

meter prabayar, dengan adanya inovasi ini maka pelanggan dapat membeli listrik dengan 

sistem vocer (seperti membeli pulsa). Munculnya inovasi sistem meter prabayar dipicu karena 

keluhan pelanggan mengenai kesalahan pembacaan meter. Diharapkan dengan sistem meter 

prabayar maka akan meminimalisir kesalahan pembacaan meter. Dan sampai pada tahap ini 

sistem mater prabayar ini masih pada tahap sosialisai kepada Masyarakat pelanggan PT. PLN 

(Persero) Talisayan.  

 

Kelengkapan  Pelayanan  Dalam  Ketersediaan  Sarana  Pendukung 

Sarana  Informasi  

Untuk memberikan jasa layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau 

pelanggan, diperlukan sebuah upaya agar penyampaian informasi kepada masyarakat yang 

memerlukannya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Maka dengan memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai sarana penunjang untuk menelusuri informasi. PT. PLN 

memberikan layanan informasi yang disebut Call Center. 
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 Call Center merupakan salah satu bentuk cusoumer service mengenai layanan 

informasi seputar listrik secara 24 jam melalui telepon bagi pelanggan PT. PLN Talisayan. 

Dalam pelayanan ini terdapat beberapa jenis pelayanan diantaranya gangguan listrik, 

informasi tentang penagihan listrik, pemasangan baru, tambah daya, kritik dan saran. 

Dalam menanggapi tanggapan masyarakat atau pelanggan tentang Call Center yang 

aksesnya masih dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat, pihak PT. PLN akan melakukan  

sosialisai pada masyarakat, dan berjanji memperbaiki sistem serta menambah personel pada 

bagian operator Call Center. 

 

Sarana  Transportasi 

  Sarana transportasi merupakan salah satu  sarana yang mendukung suatu pekerjaan 

agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan sarana transportasi yang 

memadai dan mencukupi untuk kegiatan operasional. Sarana transportasi yang dimiliki oleh 

PT. PLN talisayan berupa mobil pelayanan khusus dan sepeda motor, yang dipergunakan 

untuk membantu memasang, memelihara dan menangani gangguan. 

Daftar  Sarana  Transportasi  PT.  PLN  (Persero)  Talisayan 

No Jenis  Transportasi Jumlah Keterangan 

1 Mobil  Pelayanan  Khusus 1 Dipergunakan  apabila 

terjadi gangguan pada jaringan  

listrik. 

2 Sepeda  Motor 1 Dipergunakan  untuk 

keperluan  harian  pegawai. 

Sumber  :  PT.  PLN  (Persero)  Talisayan. 

  Berdasarkan data yang diperoleh bahwa PT. PLN Talisayan telah menyediakan 

sarana transportasi untuk membantu memasang, memelihara, dan menangani gangguan atau 

masalah kelistrikan yang dialami oleh pelanggan atau masyarakat. Hal tersebut ditunjukan 

dengan disediakannya sarana transportasi berupa mobil layanan serta sebuah sepeda motor. 

Semua ini agar dapat membantu agar dapat menunjang pelayanan yang dilakukan. 

Loket  Pelayanan  
Untuk meningkatkan mutu pelayanan yang maksimal, perlu diadakan inovasi-inovasi 

yang lebih baik yaitu dengan membuka layanan Loket pelayanan, loket pelayanan ini pada 

dasarnya dapat membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang 

maksimal. 

Selain itu untuk memudahkan masyarakat membayar tagihan rekening listrik, PT. 

PLN telah berkerjasama dengan kantor pos di wilayah kerjanya.   

 Pihak PT. PLN Talisayan sudah membuka satu loket pelyanan yang bersifat umum, 

yang segala pelyanan diterima disatu layanan lalu di proses secara bekelompok 

sesuai dengan jenisnya masing-masing. 

 Serta pihak PT. PLN Talisayan memberikan jadwal yang jelas untuk jam-jam 

pelayanan yang dilakukan dikantor PT. PLN Talisayan. 

Dengan usaha PT. PLN Talisayan membuka loket serta juga berkerja sama dengan 

kantor pos dalam hal pembayaran rekening listrik seperti yang tersebut diatas telah 

memberikan manfaat terutama untuk kemudahan dan keperluan masyarakat. 
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Sikap Petugas 

  Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan para pegawai harus 

memberikan sikap yang ramah, sopan, dan penuh perhatian terhadap pelanggan. Kepuasan 

masyarakat tidak hanya ditunjukan dari produk-produk pelayanan yang diterimanya saja, 

tetapi juga dari sikap petugas layanan selama dalam memberikan pelayanan. 

  PT. PLN Talisayan memiliki lima orang pegawai yang teridiri dari dua orang 

berkerja nontehnik dan tiga orang yang berkerja tehnik atau yang berkerja ke masyarakat 

dalam hal tehnik serta seorang tenaga kerja Honor. 

Nama  Pegawai  dan  Bagiannya  di  PT.  PLN  Talisayan 

No Nama Pegawai Bagian 

1 Djohanuri Kepala  Unit 

2 Rian Teknisi 

3 Deni Jaringan 

4 Jainal Operator/Costumer Servis 

5 Gamarudin Operator 

6 Susan  Costemer Servis 

Sumber  :  PT.  PLN  Talisayan 

 

Dari pengamatan yang dilakukan dalam penelitian, sikap pegawai yang berhubungan 

dengan pelayanan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dimana para pegawai 

dalam melayani pelanggannya selalu nampak ramah, sopan dan bersahabat. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelanggan diatas dapat 

dijadikan petunjuk bahwa walaupun para petugas PT. PLN Talisayan dengan rutinitas kerja 

yang padat disetiap harinya dengan jumlah pegawai yang minim, tetapi sikap mereka dalam 

menghadapi para pelanggannya relatif cukup baik. 

 

Penutup 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Pelayanan PT. PLN (Persero) 

Talisayan Kepada masyarakat khususnya di Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan 

Kabupaten Berau. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa tentunya PT. PLN (Persero) 

Talisayan dituntut memiliki tanggung jawab yang besar kepada pelanggan, 

pelayanan yang diberikan tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap tanggung  

jawab yang diberikan dalam menentukan kepuasan yang diberikan kepada 

pelanggan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT. 

PLN (Persero) Talisayan sudah cukup baik, walaupun dengan beberapa 

kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan pelayanan gangguan yang 

diberikan guna memenuhi kepentingan pelanggan yang mengalami gangguan 

listrik, dan mersepon permintaan masyarakat yang ingin melakukan pemasangan 

listrik dengan baik. 

2. Kelengkapan sarana pendukung merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan mengingat bahwa kelengkapan pelayanan dalam sarana pendukung 

digunakan untuk memperlancar proses kegiatan pelayanan, usaha yang dilakukan 

oleh PT. PLN (Persero) Talisayan dalam menyediakan sarana penudukung 

pelayanan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana 

informasi berupa Call Center yang dapat memudahkan masyarakat dalam 
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mengurus gangguan listrik, informasi tentang tagihan listrik, pemasangan listrik 

baru, tambah daya, maupun kritik dan saran. Akan tetapi sarana trasportasi yang 

dipergunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sangat 

jauh dari kata cukup. 

3. Dalam hal kemudahan mendapatkan pelayanan, pihak PT. PLN (Persero) 

Talisayan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan membuka loket 

pelayanan yang baik, meskipun hanya satu loket layanan. Selain itu didukung 

dengan sikap petugas yang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan. Dapat  

dismipulkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh Pihak PT. PLN (Persero) 

Talisayan sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat. 
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