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ABSTRAK 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam 

berbagai sektor pelayanan, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan 

dasar masyarakat, kinerjanya belum seperti yang diharapkan. Banyaknya pengaduan atau 

keluhan dari masyarakat, seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-

belit, kurangnya informasi, kurang konsisten, dan terbatasnya sarana menjadi beberapa hal 

yang dikeluhkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pola pelayanan publik di 

PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang. Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pola pelayanan publik yang di PT. PLN Persero Cabang 

Tanjungpinang. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif.Artinya dari data yang diperoleh dari penelitian, disajikan apa adanya kemudian 

dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Model 

analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif yang terdiri dari: 

mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.  

Dari data dan hasil penelitian, di dapati bahwa: (1) Prosedur pelayanan di PT. PLN 

(Persero) Cabang Tanjunginang sudah hampir memenuhi harapan pelanggan, namun karena 

kurangnya jumlah petugas yang menangani, maka waktu pelayanan menjadi lama. (2) Waktu 

penyelesaian yang ditetapkan belum sesuai dengan standar operasional karena jumlah 

pelanggan yang tidak tentu jumlahnya per hari dan kurangnya petugas yang melayani. (3) 

Biaya pelayanan sudah terperinci secara jelas, karena terpampang di loket dan laman web: 

http//pln.co.id.  (4) Produk pelayanan masih terkendala dengan kurangnya petugas di 

beberapa unit terutama di bagian teknis. (5) Sarana dan prasarana telekomunikasi dan 

teknologi pendukung kelancaran pelayanan publik perlu peningkatan seperti pembaharuan 

komputer, telepon disetiap ruangan, internet, ruang tunggu, loket informasi, loket pengaduan, 

tempar parkir, kebersihan lantai, peralatan kelistrikan, untuk menciptakan kenyamanan dan 

kepuasan pelayanan. 



2 |   Pola Pelayanan Publik Di PT. PLN ( Persero) Cabang Tanjungpinang 

 

2017   Mimin Tarsih 

            Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang perlu disampaikan demi peningkatan kualitas pelayanan di PT. PLN (Persero) Cabang 

Tanjungpinag. Beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain, (1) Perlu dilakukannya 

penambahan pasokan listrik guna menghindari pemadaman bergilir dan mengoptimalkan 

pemenuhan kebutuhan lstrik di Kota Tanjungpinang. (2) Perlu adanya peningkatan prosedur 

pelayanan kepada pelanggan dengan menambah jumlah petugas agar tidak terjadi kelambatan 

pelayanan, memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang tugas pelayanan. (3) Sebaiknya 

alur pelayanan, daftar persyaratan setiap pelayanan, dan informasi jam buka tutup diupayakan 

untuk lebih disosialisasikan secara maksimal. Dan (4) Sarana dan prasarana diusahakan 

supaya dilakukan modernisasi lagi. Fasilitas yang sudah ada supaya dimaksimalkan. 

 

Kata kunci: Pelayanan Publik  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masalah pelayanan publik yang terjadi di Indonesia merupakan masalah krisis 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini 

mulai tampak dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi 

publik yang ditandai adanya protes dan demonstrasi oleh berbagai komponen 

masyarakat, baik di tingkat daerah mahupun pusat. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama menyangkut pemenuhan hak-

hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya belum seperti yang diharapkan. 

Banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat, seperti prosedur dan mekanisme 

kerja pelayanan yang berbelit-belit, kurangnya informasi, kurang konsisten, dan 

terbatasnya sarana menjadi beberapa hal yang dikeluhkan. 

Upaya pemberian pelayanan PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, untuk 

saat ini belum tergolong baik. Pasalnya, pelayanan pendistribusian listrik ke 

masyarakat seyogyanya telah normal dan dapat dirasakan oleh semua lapisan 

masyarakat. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini suplai listrik di Kota 

Tanjungpinang belum berjalan dengan baik (Haluan Kepri, 11 Maret 2013).  

Pengertian umum yang terdapat dalam Lampiran 3 Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, paragraf I, butir C, 

istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai:  

“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan 

hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
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Pemadaman bergiliran yang masih saja terjadi bahkan sampai bulan Novmber 

2014 di Kota Tanjungpinang merupakan hal yang tidak asing lagi. Pemadaman 

bergiliran yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungpinang bukan semata-mata 

karena kerusakan pada salah satu boiler baik yang ada di PLTU Galang Batang 

maupun PLTD Suka Berenang dan Air Raja sehingga terjadi keterbatasan daya.  

Pemadaman bergiliran yang terjadi selama ini tidak dibiarkan begitu saja. 

Tentunya berbagai daya upaya telah dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungpinang 

salah satunya adalah dengan mengatur pola pelayanan pendistribusian listrik ke 

masyarakat. Pola pelayanan yang diberikan dengan cara melakukan pemadaman 

listrik sistem silang yaitu dengan pengaturan sirkulasi pemadaman tiap-tiap daerah 

yakni antara satu kali pemadaman hingga dua kali pemadaman. Selain itu, sebelum 

terjadinya pemadaman bergiliran, pihak PT. PLN telah memberikan pemberitahuan 

melalui berbagai media massa yang ada di Kota Tanjungpinang.    

Oleh karena itulah perlu dilakukan penelitian mengenai “Pola Pelayanan PT. 

PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang.” Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pemadaman bergiliran yang merupakan salah satu bentuk/pola pelayanan publik bagi 

PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, benar-benar efektif bagi masyarakat?” 

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah Bagaimanakah pola 

pelayanan publik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang 

kepada masyarakat? 

 

Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pelayanan 

yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang kepada masyarakat. 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:  

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan tentang cara dan 

upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.  

2. Penelitian ini diharapkan memberikan landasan bagi para peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian sejenis dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 

3. Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti dalam memperoleh pengalaman dalam 

melakukan penelitian. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk: 
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a. PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang. Memberikan masukan kepada PT. 

PLN dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan sebagai bahan evaluasi 

dalam penerapan sistem pelayanan publik. 

b. Instansi Lainnya. Sebagai bahan rujukan yang diharapkan dapat berkontribusi 

positif dalam berpartisipasi meningkatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

c. Peneliti Selanjutnya. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan kajian atas tingkat kepuasan konsumen dan segala faktor 

pendukungnya dan dapat menjadi bahan atau dasar bagi pengembangan kajian 

lebih lanjut. 

 

 

Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan 

deskriptif merupakan penggambaran, pemerian data atau pencandraan data. (Iskandar 

dan Soemardji, 2009 : 2-3). 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, 

yang beralamat di Jalan Bakar Batu No. 5 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2015. 

 

3. Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini, data dibagi dalam dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui interview (wawancara) yang 

dilakukan baik secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek 

penelitian dengan  menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan 

recorder.  

b. Data Sekunder yaitu merupakan data penunjang dalam penelitian ini yang 

diperoleh dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti 

buku-buku, kamus, surat kabar, majalah, internet, dan jurnal-jurnal 

penelitian. 

c.  
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4. Informan Penelitian 

      Informan penelitian pada penelitian ini adalah Manajer PT. PLN Cabang 

Tanjungpinang (1 orang), Supervisor Pelayanan dan ADM (1 orang), Supervisor 

Transaksi Energi (1 orang), Staf Pelayanan Pelanggan (1 orang), Staf Operasi 

Distribusi (1 orang), dan 6 orang pelanggan atau masyarakat pengguna jasa 

pelayanan. Pemilihan informan penelitian mengambil teknik purposif, yakni 

pemiihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang disadarkan atas 

kriteria dan pertimbangan tertentu. pertimbagan untuk mengambil 5 orang karyawan 

PLN, karena merekalah yang mengetahui tentang pola pelayanan di PLN. Kemudian, 

pertimbagan mengambil masyarakat sebagai informan, karena merekalah yang 

merasakan pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (persero) Cabang Tajungpinang. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

: 

a. Observasi, dimana metode ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti 

dengan menggunakan instrumen berupa pedoman penelitian dalam bentuk 

lembar pengamatan atau lainnya (Umar, 2007 : 87).  

b. Wawancara/Interview, yang digunakan untuk studi pendahuluan dalam 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010 : 

194). 

c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menemukan adanya catatan-catatan 

peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun 

karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010 : 329). 

6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif.Artinya dari data yang diperoleh dari penelitian, disajikan apa adanya 

kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta 

yang ada.  

Model analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif. 

Model Interaktif terdiri dari:  

a. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian atau penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
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yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus 

menerus selama proses penelitian berlangsung dan berlanjut terus setelah 

penelititian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

b. Penyajian Data. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan 

informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami.Penyajian 

data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif 

yang valid.  

c. Menarik Kesimpulan. Dari permulaan pengolahan data, peneliti mulai mencari 

makna dari data-data yang telah terkumpul.Selanjutnya mencari arti dan 

penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah 

dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara 

satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

setiap permasalahan yang ada. 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data  

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek balik antara data hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dikategorikan absah apabila hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi tersebut sejalan, tidak bertentangan dan menunjukkan kesamaan arti dan 

makna. Sedangkan teknik triangulasi sumber adalah cara membandingkan dan 

memeriksa kembali derajat kepercayaan dari suatu informasi yang telah diperoleh 

peneliti dari sumber lain yang berbeda. 

 

Landasan Teori 

A. Pelayanan Publik 

Dalam perspektif hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai 

penyedia pelayanan publik, Moleong dalam Ismail (2010:85) mengartikan pelayanan 

publik sebagai pemberian layanan terhadap keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Agung Kurniawan dalam Lijan P. Sinambela (2007:5) pelayanan 

publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah segala kegiatan 
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pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka  pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai 

instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik  adalah orang, 

masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

Dwiyanto (2008:147) mengklasifikasikan konsep pelayanan publik sebagai 

berikut : 

a. Pelayanan publik yang efisien dari perspektif pemberi layanan, pemberi harus 

mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumber 

daya publik. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka 

menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu 

singkat, dan tidak banyak membuang energi. 

b. Pelayanan publik yang responsive adalah kemampuan organisasi untuk 

mengidentifikassi kebutuhan masyarakat menyusun prioritas kebutuhan, dan 

mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan. 

c. Pelayanan publik yang non-partisan adalah sistem pelayanan yang 

memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa membeda-bedakan 

berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian, dan 

sebagainya.  

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Service Excellent”. 

Menurut Endang Sutarti (2008) pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan 

yang sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku 

atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan 

belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik 

atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang 

dilayankan (pelanggan). Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan 

pelanggan. Tentunya agar keprimaan suatu pelayanan dapat terukur, bagi instansi 

pemberi pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan, perlu membuat standar 

pelayanan prima sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Jika kita memperhatikan lebih cermat, proses pelayanan bukan hanya meliputi 

kegiatan-kegiatan pada saat pelanggan bertatap muka secara langsung dengan petugas 

pelayanan. Melainkan juga meliputi kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudahnya. 

Sebuah pelayanan tidak akan menjadi prima jika tidak secara tuntas mencakup 

semuanya. Pelayanan prima adalah pelayanan paripurna. Sebelum petugas bertatap 

muka langsung dengan pelanggan mereka sudah harus mempersiapkan bahan atau 
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peralatan, menyiapkan arsip pelanggan. Sesudah selesai bertatap muka dengan 

pelanggan, petugas masih harus berbenah, merekam data pelayanan, menyusun 

laporan, menyimpan arsip, mengganti peralatan, dan lain-lain.  

 

 

 

 

B. Jenis-Jenis Pelayanan  

Pemerintah dalam melayani senantiasa mengacu kepada peraturan yang 

berlaku. Peraturan yang berlaku merupakan pedoman dan prosedur yang di 

laksanakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Keputusan MENPAN 63 Tahun 

(2004) mengkelompokan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta 

BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayana tersebut di dasarkan pada ciri-ciri 

dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang di hasilkan (Pasolong 2008:199-200), 

Pelayanan Administratif, Pelayanan Barang, dan Pelayanan Jasa. 

 

C. Karakteristik Pelayanan  

Pemerintah dalam melayani masyarakat berdasarkan karakteristik pelayanan 

yang berlaku. Karakteristik suatu pelayanan sangatlah perlu. Karakteristik pelayanan 

di perlukan sebagai bahan acuan pemerintah dalam malayani masyarakat. Menurut 

Kotler (1994) dalam Napitupulu (2007 : 167) menyebutkan sejumlah beberapa 

karakteristik pelayanan sebagai berikut :  

a. Intangibility (tidak terwujud), tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium 

sebelum ada transaksi. Pembeli tidak tahu denganbaik hasil pelayanan (sevice 

outcome) sebelum pelayanan di konsumsi.  

b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu di produksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. Karena itukonsumen ikut 

berpartisipasi dalam jasa pelayanan. Dengan adanyakehadiran konsumen, pemberi 

pelayanan baerhati-hati interaksi yangterjadi antara penyedia dan pembeli. 

Keduannya mempengaruhi hasil layanan. 

c. Variability (berubah-ubah dan beervariasi), jasa beragam, selalu mengalami 

perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung kepaada siapa yang 

menyediakan nya dan kapan serta dimana disediakan. 

d. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan dan 

permintaannya berfluktasi. Daya tahan suatu layananbergantung pada situasi  yang 

di ciptakan oleh berbagai faktor. 



9 |   Pola Pelayanan Publik Di PT. PLN ( Persero) Cabang Tanjungpinang 

 

2017   Mimin Tarsih 

            Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 

D. Pelayanan Pelanggan  

Adrian Payne yang dialih bahasakan oleh Fandy Tjiptono (2001:219) 

pengertian pelayanan pelanggan adalah segala kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menerima, memproses, menyampaikan dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk 

menindaklanjuti setiap tindakan yang mengandung kekeliruan. 

Pada dasarnya pengertian pelayanan pelanggan itu adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kegunaan dari apa yang ditawarakan 

perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelayanan pelanggan juga dapat 

merupakan suatu alat komunikasi dimana atas dasar ini, perusahaan-perusahaan dapat 

mengetahui kegiatan-kegiatan pelanggan serta menampung keluhan-keluhannya 

sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut.  

perusahaan dan pelanggan. 

 

E. Azas dan Tujuan Pelayanan Publik 

Azas-azas pelayanan publik antara lain seperti yang tercantum berdasarkan 

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: 

a. Kepentingan Umum 

b. Kepastian Hukum  

c. Kesamaan Hak  

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

e. Profesional  

f. Partisipatif  

g. Tidak Diskriminatif  

h. Keterbukaan  

i. Akuntabilitas  

j. Fasilitas  

k. Ketepatan Waktu dan Kecepatan  

l. Mudah dan Terjangkau  

 

Tujuan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:  

“Agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan 

dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan 
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kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan 

pelayanan publik.”  

 

Instansi yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan pola 

penyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam rangka upaya menemukan dan 

menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik. Pengembangan pola 

penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud mengikuti azas dan tujuan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Penyusunan azas dan tujuan pelayanan publik tersebut dipakai sebagai 

pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan 

indikator terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan untuk mensejahterakan 

kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

F. Prinsip dan Standar Pelayanan Publik  

Dalam proses kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip 

pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip 

pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu :  

- Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan dilaksanakan.  

- Kejelasan. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja atau 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam rincian biaya pelayanan 

publik dan tata cara pembayaran.  

- Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang ditentukan.  

- Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  

- Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum.  

- Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik.  

- Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika.  

- Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai 

termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.  
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- Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

- Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapi, dan lain-lain.  

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. “Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.” (Kep. 

MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003). Standar pelayanan menurut menurut 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, 

meliputi:  

1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan.  

2. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. .  

3. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

4. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik.  

5. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.  

6. Kemudahan akses. tempat dan lokasi serta sarana pelayanan dan kenyamanan 

yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

7. Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan prinsip dan standar 

pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh 

instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas 

pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan 

publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai 

pengguna pelayanan. 

 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
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PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang merupakan salah satu penanggung 

jawab listrik di Area Kepulauan Riau. PT. PLN (Persero) Area Kepulauan Riau 

membawahi 7 wilayah kerja cabang, yaitu; cabang Tanjungpinang Kota, Cabang 

Bintan Center, Cabang Kijang dan Kawal, Cabang  Tanjung Uban, Cabang Dabo, 

Cabang Natuna, dan Cabang Tanjung Balai Karimun. 

PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang yang beralamat di jalan Bakar Batu 

Tanjungpinang, mempunyai dua lantai yang digunakan untuk kantor dan pelayanan. 

Ruangan di lantai satu antara lain ruang kerja manajemen, loket, ruang kerja bagian 

gangguan dan distribusi. Sedangkan di lantai 2 terdapat ruang kerja Manajemen Area 

Kepulauan Riau. 

Tugas dan Fungsi PT PLN (Persero) bertugas dan berfungsi mengelola 

pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan listrik di kota 

Tanjungpinang. 

Visi;  

Diakui Sebagai Perusahaan Kelas Dunia Yang Bertumbuh Kembang, Unggul, 

dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani.  

Misi; 

o Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 

o Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

o Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

o Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

Bagian organisasi adalah penggambaran secara grafik yang menggambarkan 

struktur kerja dari suatu organisasi. Wewenang dan tanggung jawab serta bentuk 

pekerjaan yang dilaksanakan dalam kesatuan yang teratur dengan adanya bentuk dan 

struktur organisasi, maka diharapkan para anggota organisasi mengetahui posisi dan 

kedudukannya agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan 

jabatan merekadengan baik. Jadi struktur organisasi dapat diartikan sebagai cara 

dimana kegiatan orang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. 
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Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang terdiri dari:

 
 

Uraian Tugas  

Uraian terhadap masing-masing jabatan dituangkan dalam sebuah buku 

pedoman Perusahaan. Dalam buku tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai 

tujuan jabatan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan tersebut. 

 Manajer 

a. Tujuan Jabatan Merumuskan sasaran Rayon/ranting, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian dan 

pembangkitan tenaga listrik sesuai kebijakan PLN Cabang/Wilayah. 

b. Tanggung Jawab Utama: 

1. Merumuskan sarana kerja Rayon/ranting berdasarkan target perusahaan dengan 

berpedoman pada target kinerja, petunjuk serta kebijakan pelaksanaan 

pekerjaan dari unit perusahaan induk.  

2. Menyusun konsep kebijakan teknis Rayon/ranting berdasarkan program kerja 

unit perusahaan induk sebagai bahan usulan.  

3. Menyusun RKAP Rayon/ranting untuk di tindak lanjuti kepada PLN cabang 

sebagai bahan rencana pelaksanaan tahun yang akan datang.  

4. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja Rayon/ranting dalam rangka 

pencapaian target yang telah ditetapkan.  

5. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan 

atau pembangkitan tenaga listrik agar tersusun dengan jadwal dan target 

perusahaan.  

 

 Operasi Distribusi  

a. Tujuan Jabatan  

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kontinuitas pendistribusian 

aliran listrik dan pencapaian target kinerja.  
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b. Tanggung Jawab Utama  

1. Mengawasi pengaturan pengoperasian jaringan distribusi dan manuver 

sesuai SOP.  

2. Memonitor pengaturan kondisi sistem dari piket Cabang dan 

menindaklanjuti instruksi piket pengatur cabang.  

3. Memeriksa dan menganalisa kelainan/gangguan sarana pendistribusian 

tenaga listrik.  

4. Mengawasi pemakaian material dan peralatan kerja lainnya.  

5. Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran dan penyambungan 

kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL.  

 

6. Memeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan untuk mengetahui 

jumlah permohonan pelanggan.  

 

 Pelayanan Pelanggan  

a. Tujuan Utama  

Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pelanggan Rayon untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan dan keputusan pelanggan. 

b. Tanggung Jawab Utama  

1. Menyusun rencana pelaksanaan survey data calon pelanggan yang akan 

disurvey untuk bahan pelaksanaan survey.  

2. Mempelajari hasil pelaksanaan survey untuk peningkatan pelayanan.  

3. Melaporkan hasil pelaksanaan survey untuk bahan evaluasi pelayanan.  

4. Membuat Surat Perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) untuk 

ditandatangani oleh calon pelanggan dan manajemen.  

5. Memonitor kondisi dan pemekaran payment point untuk peningkatan 

pelayanan pembayaran rekening listrik.  

6. Melayani permintaan multiguna eksport energy untuk peningkatan 

pendapatan.  

7. Memproses permintaan, penyambungan baru, perubahan daya, 

perubahan tarif, perubahan nama pelanggan, pembayaran tagihan 

susulan P2TL restitusi UJL, pindah tempat pembayaran rekening listrik 

untuk peningkatan pendapatan dan mutu pelayanan.  

 

 

 



15 |   Pola Pelayanan Publik Di PT. PLN ( Persero) Cabang Tanjungpinang 

 

2017   Mimin Tarsih 

            Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

 Pemeliharaan Distribusi  

a. Tujuan Jabatan  

Melaksanakan koordinasi pengendalian pemeliharaan jaringan distribusi 

untuk mutu keandalan dan pencapaian target kinerja SAIFI. 

b. Tanggung Jawab Utama  

1. Mengevaluasi rencana pemeliharaan dan anggaran pemeliharaan 

distribusi serta mengawasi pelaksanaannya.  

2. Menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan distribusi sesuai dengan 

kewenangannya.  

3. Mengevaluasi data-data dari operasi jaringan sebagai bahan 

pemeliharaan.  

4. Melakukan koordinasi dengan Supervisor terkait dalam rangka 

pemeliharaan.  

5. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan material, peralatan kerja 

pemeliharaan distribusi dan K3.  

6. Mengevaluasi pelaksanaan pemberatan jaringan serta hasil pengukuran 

beban trafo.  

7. Membuat laporan pemeliharaan distribusi.  

 

 Administrasi dan Keuangan  

a. Tujuan Jabatan  

Mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan aktifitas pelaksanaan fungsi 

administrasi perkantoran dan keuangan perbekalan, sekretariatan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.  

b. Tanggung Jawab Utama  

1. Memeriksa bon permintaan barang dari supervisor terkait.  

2. Memeriksa lampiran bukti pengeluaran Kas Receipt (Rekening Listrik, 

BP, UJL, B4) dan pengeluaran kas receipt (Bukti Penyetoran ke Bank).  

3. Memeriksa lampiran bukti pengeluaran kas imprest. 

4. Membuat buku bank Receipt dan Imprest.  

5. Membuat rencana pembayaran (Cash Out) dan realisasi penerimaan 

(Cash In).  

6. Memeriksa dan melaksanakan administrasi material persediaan 

(TUKG). 

7. Memeriksa dan melaksanakan admnistrasi material Gudang (TUG).  

8. Membuat usulan rencana pengembangan karir pegawai.  

9. Mengawasi dan melaksanakan sekretariat, rumah tangga dan kendaraan.  
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10. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.  

 

 Supervisor APP  

a. Tujuan Jabatan  

Mengkoordinir pengoperasian dan pemeliharaan APP, menjaga dan 

keandalan APP sesuai standar yang ada atau berlaku.  

b. Tanggung Jawab Utama  

1. Menyusun rencana kerja Supervisor APP meliputi perencanaan 

pengoperasian dan pemeliharaan APP.  

2. Menyusun program-program peneraan sesuai target yang telah 

ditetapkan guna mendukung pemasangan baru, ganti berkala dan 

perubahan daya.  

3. Memeriksa kuantitas dan kualitas (sesuai spesifikasi yang telah 

ditentukan).  

4. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengujian 

APP akibat OPAL.  

5. Memonitor pelaksanaan SOP pengoperasian dan pemeliharaan APP. 

6. Menyusun laporan berkala sesuai bidang tugas dan tanggung jawab 

pokoknya.  

7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban 

dan tanggung jawab pokoknya. 

 

 

Alur Pelayanan Pelanggan PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang 

 Gangguan APP 

1. Piket Pelayanan Gangguan/Operator Telepon 123/ Piket Pelayanan Gangguan 

di UP/ KJ  menerima laporan pengaduan dari pelanggan/ masyarakat baik 

melalui telepon maupun datang langsung. Laporan tersebut dicatat pada buku 

piket dan diteruskan ke Piket Pelaksana. 

2. Piket Pelaksana memerintahkan Piket Unit Pelayanan Gangguan untuk 

mengunjungi lokasi pelanggan gangguan.  

3. Piket Unit Pelayanan Gangguan melakukan pemeriksaan APP : 

a. Apabila MCB rusak maka penanganan dilakukan dengan mengganti 

langsung (jika material MCB siap). Jika material MCB belum siap maka 

diatasi sementara dengan cara menjumper. 
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b. Apabila kWh meter yang rusak mencurigakan, segera diinformasikan 

(dengan dilengkapi stand meter terakhir) kepada petugas PPTL untuk 

ditindak lanjuti  

c. Bila terjadi lost kontak di OK (papan landasan APP), dilakukan perbaikan 

instalasi OK dan pengencangan baud terminal OK. 

d. Setelah selesai Piket Pelayanan Gangguan mencatat data tehnik 

pelanggan pada BON DG dan potongan BON DG diberikan kepada 

pelanggan sebagai bukti pembukaan segel oleh petugas PLN. 

4. Setelah selesai piket unit pelaksana Pelayanan Gangguan mencatat pada buku 

laporan gangguan untuk diteruskan oleh Koordinator Pelayanan Gangguan ke 

Koordinator Tusbung untuk dilakukan perbaikan/ penormalan/ pengantian 

APP. 

5. Penyegelan bekas Gangguan bisa dilakukan oleh Koordinator Tusbung dan 

staf serta oleh Koordinator Pelayanan Gangguan dan Staf. 

 

  

 

 

 Sambungan Rumah 

1. Piket Pelayanan Gangguan/Operator Telepon 123/ Piket Pelayanan Gangguan 

di UP/ KJ  menerima laporan pengaduan dari pelanggan/ masyarakat baik 

melalui telepon maupun datang langsung. Laporan tersebut dicatat pada buku 

piket dan diteruskan ke Piket Pelaksana.  

2. Piket Pelaksana memerintahkan Piket Unit Pelayanan Gangguan melalui 

Radio Komunikasi (jika sedang di lapangan) untuk mengunjungi lokasi 

pelanggan gangguan.  

3. Piket Unit Pelayanan Gangguan melakukan: 

a. Mempersiapkan material/ peralatan 

b. Memeriksa sambungan rumah (hantaran luar dan dalam), apabila terjadi 

loss kontak di sambungan tiang atap atau tiang, maka dilakukan 

pengencangan baut atau penggantian connector yang rusak. 

c. Bila terjadi loskontak di OK (papan landasan), lakukan perbaikan di OK 

dan pengencangan baut terminal OK. 

d. Setelah selesai Piket Pelayanan Gangguan mencatat data teknik pelanggan 

pan Bon DG dan potongan bon DG diberikan kepada pelanggan apabila 
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terpaksa membuka segel montase OK, sebagai bukti pembukaan segel oleh 

petugas PLN. 

4. Setelah selesai piket unit pelaksana Pelayanan Gangguan mencatat pada buku 

laporan gangguan untuk diteruskan oleh Koordinator Pelayanan Gangguan ke 

Koordinator Tusbung untuk dilakukan perbaikan / penggantian SR rusak dan 

penyegelan kembali oleh Koordinator tusbung. 

5. Penyegelan bekas Gangguan bisa dilakukan oleh Koordinator Tusbung dan 

staff serta oleh Koordinator Pelayanan Gangguan dan Staff. 

 

 Sambungan Khusus Tegangan Menengah 

1. Piket Pelaksana: 

a.   Menerima laporan dari Operator Gardu Induk terjadinya trip penyulang 

dengan indikasi gangguan permanen, laporan tersebut dicatat dalam buku 

laporan Piket dan menginformasikan kepada Asmen Opdist, Hardist dan 

Asmen Pelayanan Pelanggan (untuk pemberitahuan kepada pelanggan ). 

b. Memerintahkan Operator Gardu Induk untuk membuka PMS kabel 

penyulang untuk pengamanan pengusutan gangguan. 

c. Memerintahkan unit pelayanan gangguan untuk mengindentifikasi dan 

melokalisisr daerah gangguan. 

2. Petugas Pelayanan Gangguan melakukan : 

a. Melaksanakan pengukuran tahanan isolasi dengan sebelumnya 

melaksanakan pengece-kan secara visual keadaan setempat (lokasi 

pengukuran), sehingga diketahui/ diyakini aman untuk melaksanakan 

kegiatan. 

b. Melaporkan keadaan/posisi terakhir peralatan di lokasi/gardu tempat 

kegiatan pengukuran dilakukan.    

c.   Melaporkan hasil pengukuran ke piket Bumi-5 

3. Apabila hasil ukurnya baik, maka Piket memerintahkan operator Gardu Induk 

untuk dicoba diberi tegangan. 

4. Apabila hasil ukurnya tidak baik, maka Piket segera melakukan : 

a. Memerintahkan petugas Pelayanan Gangguan memanuver jaringan untuk 

memperkecil daerah padam dan melokalisir gangguan. 

b. Selanjutnya meminta bantuan ke Piket APD  mengirimkan team Deteksi 

untuk menemukan titik gangguan dan hasil kegiatan dilaporkan ke Piket. 

c. Melaporkan kronologis dan hasil pengukuran gangguan kepada Asman 

Opdist dan diteruskan kepada Asmen Hardist untuk ditindak lanjuti. 

5. Asman Hardist melakukan : 
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a. Memerintahkan Petugas Hardist/Har Gardu dan JTM untuk melakukan 

persiapan material dan alat kerja 

b. Melakukan perbaikan kabel tersebut sesuai Standar pemeliharaan 

SKTM. 

c. Setelah pekerjaan selesai petugas Hardist melapor ke Asmen Hardist 

dan Piket Bumi-5 bahwa kabel yang terganggu telah siap kembali 

untuk dioperasikan 

6. Petugas Pelayanan Gangguan mengadakan pengukuran kembali dan bila perlu 

lakukan test tegangan  untuk meyakinkan  hasil pekerjaan  dan hasilnya 

dilaporkan ke Piket. 

7. Piket melaporkan  hasil kegiatan perbaikan kabel kepada Asmen Opdist, 

Asmen P. Plg.(untuk pemberitahuan kepada pelanggan), dan memerintahkan 

operator GI untuk memasukkan PMS dan PMT kabel penyulang yang 

terganggu guna penormalan kembali. 

8. Normalkan kembali sistem apabila ada manuver ke penyulang lain. 

 

 Sambungan Umum Tegangan Menengah 

1. Piket: 

a. Menerima laporan dari Masyarakat/ Piket Operator GI terjadinya Trip 

penyulang dengan indikasi gangguan  permanen. Laporan tersebut 

dicatat dalam buku laporan Piket, dan menginformasikan kepada Asmen 

Opdis dan Hardis. 

b. Selanjutnya Piket memerintahkan unit Pelayanan Distribusi ( UJ, 

Service Point , Piket Pelayanan Gangguan) untuk mengindetifikasi 

gangguan sesuai SOP. 

2. Petugas Pelayanan Gangguan UJ/ Service Point/ KJ melakukan : 

a. Melokalisir daerah gangguan dan melakukan pengamanan seperlunya. 

b. Melaporkan kondisi lapangan kepada piket Sukabumi 5 untuk dilakukan 

manuver jaringan. 

c. Bila gangguan dapat ditanggulangi dapat langsung dikerjakan, apabila 

tidak bisa (gangguan berat) segera dilaporkan Piket (lokasi, material 

yang diperlukan, dsb). 

d. Piket segera melaporkan kejadian tersebut ke Asmen Opdis . 

e. Asmen Opdist menyampaikan kepada Asmen Pelayan Pelanggan (untuk 

informasi kepada Pelanggan) dan Asmen Hardist untuk penanggulangan 

gangguan dilengkapi dengan data gangguan (jenis, kondisi, lokasi dan 

skala prioritas ) 
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3. Setelah mendapat informasi dari Asmen Opdist maka Asmen Hardist 

melakukan: 

a. Persiapan (Material, Peralatan Kerja dan Personil pelaksana), sebelum 

pekerjaan perbaikan dilaksanakan. 

4. Asmen Hardist mengkonfirmasikan kepada Piket untuk memastikan jaringan 

yang akan diperbaiki bebas tegangan dan dalam keadaan aman. 

5. Petugas Hardist melakukan perbaikan sesuai dengan SOP yang berlaku, hasil 

perbaikan dilaporkan kepada Asmen Hardist 

6. Setelah Pekerjaan selesai, Asmen Hardist melaporkan kepada Piket dan 

Asmen Opdis  bahwa pekerjaan telah selesai untuk penormalan kembali . 

7. Piket meminta kepada Petugas Operator GI untuk pemasukan tegangan 

kembali dan harus dipastikan bahwa petugas dilapangan  beserta peralatan 

dalam keadaaan aman. 

8. Normalkan kembali sistem apabila ada yang manuver ke penyulang lain. 

 

 Meter Rusak 

1. Pelanggan Prabayar melaporkan kerusakan/gangguan MPB melalui CC123 

atau mendatangi Dinas Gangguan Rayon.  

2. Petugas mendatangi lokasi persil pelanggan, melakukan identifikasi 

kerusakan meter bahwa MPB mengalami gangguan/rusak.  

3. Jika ditemui indikasi kerusakan disebabkan tindakan pengrusakan oleh 

pelanggan, antara lain indikasi MPB dirusak antara lain: tanda tampering, 

segel rusak, fisik meter rusak . Yang harus dilakukan: 

a. Catat Identitas pelapor, IdPel/No serial MPB, gejala dan waktu kejadian.  

b. Teruskan laporan ke tim P2TL 

4. Jika Gangguan atau Kerusakan terjadi bukan karena tindakan pelanggan, 

petugas Dinas Gangguan melaporkan pada bagian Pelayanan Pelanggan 

untuk memproses penggantian meter ( mutasi J ) 

5. Petugas PP menyiapkan: 

a. TUL I-09 & TUL I-10 

b. Token (Key Change, Power Limit, Clear Credit, Clear Tamper) 

c. Token pengganti sesuai sisa Saldo kWh )  

d. Membuat PK Pemasangan  

6. Petugas Penyambungan : Melaksanakan sesuai PK 

Sumber: SOP PLN 
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Selain hal yang bersifat pelayanan teknis di atas, PLN juga melakukan 

kegiatan-kegiatan yang juga berinteraksi langsung dengan pelanggan, yaitu 

pemasangan baru, pencatatan meter pelanggan, penertiban telat bayar, serta perbaikan 

dan perluasan jaringan. 

Kegiatan penertiban pemakaian tenaga Listrik secara jelas dan terperinci 

diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 (SK 

Terlampir). 

Pemasagan baru adalah kegiatan pelayanan bagi masyarakat yang hendak 

mendapat pelayanan listrik dari PLN. Berdasarkan edaran Direksi PT. PLN nomor 

0001.B/DIR/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan 

Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA, dinyatakan 

bahwa waktu pelayanan untuk penyambungan baru dan perubahan daya 100 s.d 200 

KVA dilaksanakan dengan waktu paling lama untuk penyambungan hingga menyala 

adalah sebagai berikut: 

a. 5 hari, yaitu waktu yang diperlukan untuk penyambungan yang langsung dapat 

disambung dari jaringan listrik yang sudah ada ke instalasi milik pelanggan, 

tanpa perluasan jairngan tegangan rendah (JTR) mahupun tanpa perlu 

membangun atau memperbesar kapasitas trafo distribusi. 

b. 15 hari, untuk penyambungan dari jaringan listrik yang sudah ada ke instalasi 

milik pelanggan dengan perluasan JTR tanpa perlu membangun atau 

memperbesar kapasitas trafo distribusi. 

c. 22 hari, untuk penyambungan dari jaringan listrik yang sudah ada ke instalasi 

milik pelanggn dengan perluasan JTR dan perlu membangun atau memperbesar 

kapasitas trafo distribusi dengan penarikan jaringan tegangan menengah, bila 

ada, meksimal 3 gawang atau 150 meter. 

 

*Waktu penyambungan tersebut dihitung sejak calon pelanggan membayar biaya 

penyambungan dan jaminan langganan, serta materai. 

 

Tahapan pelaksanaan penyambungan: 

1. Permohonan penyambungan Baru atau Perubahan Daya 

Pelanggan/ calon pelanggan dapat mengajukan permohonan ke situs wb 

www.pln.co.id atau contact center PLN 123, atau loket pelayanan di kantor 

PLN. PLN akan menerbitka secara otomatis kode bayar (nomor regster) untuk 

pembayaran Biaya Penyambungan, Jaminan Langganan, dan materai. Saat 

calon pelanggan mendaftar untuk emndapatkan penyambungan bau atau 

http://www.pln.co.id/
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perubahan daya, kode bayar akan diperoleh secara otomatis. Selanjutnya 

pelanggan/ calon pelanggan membayar BP, JL, dan Materai ke payment point 

online bank (BPOB), PT. Pos, ATM, dll. 

2. Pembangunan dan Penyalaan 

Kebutuhan material untuk penyambungan, seperti kabel, tiang, trafo distribusi, 

dapat diketahui tanpa perlu melakukan survey ke lokasi pelanggan bila 

tersedia informasi yang valid tentang lokasi (titik kordinat) pelanggan da 

kondisi jaringan di sekitar lokasi yang dimohonkan pelanggan. Informasi 

kondisi jaringan dapat disajikan dalam aplikasi dengan data jairngan yang 

selalu diperbaharui. Pemagunan jaringan untuk penyambungan listrik kepada 

pelanggan dilakukan oleh kontraktor listrik yang ditugaskan oleh PLN dengan 

seluruh biaya material mahupun jasa pembangunan menjadi tanggung jawab 

PLN. Sedangkan untuk penyalaan dilakukan oleh petugas PLN setelah 

instalasi pelanggan laik operasi yang ditandai dengan adanya sertifikat laik 

operasi (SLO) serta setelah penandatangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 

(PJBTL).  

3. Biaya penyambungan BP dan Jaminan Langganan yang dibebankan kepada 

pelanggan hanya Biaya Penyambungan, Jaminan Langganan dan Materai, 

sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Pulung Ribu Rupiah). 

 

Pencatatan meter adalah kegiatan rutin yag dilakukan setiap pertengahan 

bulan. Kegaiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi setiap ruma pelanggan, lalu 

memfoto meteran. Dari hasil foto tersebut, kemudian dihitung penggunaan listrik per 

bulan untuk kemudian diterbitkan rekening pembayaran listrik bulanan. Sekarang, 

dengan adanya penggunaan meter listrik bersistem pulsa, pencatatan meter tidak perlu 

lagi dilakukan. 

Kegiatan perbaikan dan perluasan jaringan insten dilakukan. Kegiatan 

perluasan jaringan ini mengutamakan wilayah-wilayah baru yang dibuka untuk 

pembagunan, sedangkan perbaikan jaringan artinya merawat dan memelihara jaringan 

yang sudah ada. 

Untuk melaksanakan segala bentuk layanan pelanggan, PT. PLN Persero Cabang 

Tanjungpinang sudah menggunakan sistem antrian elektronik. Pelanggan yang datang 

biasanya langsung menuju loket pendaftaran pelayanan dan sudah menyelesaikan 

biaya administrasi sesuai dengan kebutuhan. Waktu penyelesaian relatif singkat 

karena segala bentuk aduan langsung ditangani. 

 

Analisis dan Pembahasan 
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A. Prosedur Pelayanan Publik di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang 

 

Pada dasarnya pelayanan yang berkualitas secara umum dapat diartikan 

sebagai pelayanan yang benar-benar memberikan kepuasan kepada masyarakat, 

dalam arti masyarakat benar-benar dilayani secara santun dan profesional. Apabila 

masyarakat merasakan pelayanan yang baik , maka lembaga tersebut telah mampu 

memberikan pelayanan yang baik pula.  

Prosedur pelayanan adalah tahapan yang harus dilalui dalam proses 

penyelesaian pelayanan. Dalam Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

tentang standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik dicantumkan bahwa 

prosedur pelayanan publik sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Moenir 

(2008:170) mengenai manajemen pelayanan umum. Moenir mengemukakan bahwa 

dalam kegiatan pelayanan umum, masalah prosedur dan metode harus benar-benar 

menjadi perhatian pihak manajemen, karena hal ini menentukan kualitas pelayanan. 

Prosedur pelayanan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan suatu 

pelayanan yang berkualitas. Harapan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas 

dari pemberi layanan, salah satunya dalam hal prosedur dan persyaratan untuk 

memperoleh produk pelayanan. Prosedur adalah tahapan kegiatan yang dilakukan 

dalam proses pelayanan.  

Sistem dan prosedur tersebut termasuk dalam standar pelayanan prima yang 

diterapkan oleh PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang dalam rangka untuk 

meningkatkan dan memelihara kualitas layanan agar tingkat kepuasan masyarakat 

dapat tercapai. Standar pelayanan tersebut meliputi prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi 

petugas pemberi pelayanan serta kemudahan akses. 

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan di PT. 

PLN Persero Cabang Tanjungpinang sudah sesuai harapan dengan prinsip pelayanan 

publik yang ditetapkan dalam Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu 

prosedur pelayanan publik sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan.  

Berkait dengan prosedur yang mudah sesuai dengan Keputusan Menpan di 

atas, prosedur pelayanan yang telah dan sedang dilakukan juga sesuai dengan apa 

yang dikemukanan Moenir (2008: 204) pelayanan yang berkualitas adalah “layanan 

yang cepat, menyenangkan, tidak mengundang kesalahan, mengikuti proses yang 
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telah ditetapkan lebih dahulu”. Titik tolak ukurnya adalah prosedur layanannya cepat, 

pelanggan tidak perlu waktu lama untuk mengantri dan dilayani. 

Bahkan, dengan kemajuan teknologi, PLN telah membuka tiga media dalam 

melayani pelanggannya, yaitu dengan adanya loket aduan, kontak PLN 123, dan 

laman pengaduan di website pln.go.id yang aktif selama dua puluh empat jam, tujuh 

hari seminggu. 

 

B. Waktu Penyelesaian Pelayanan di PT. PLN (Persero) Cabang 

Tanjungpinang 

Waktu merupakan elemen penting dalam menjamin kepuasan pengguna 

pelayanan. Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan yang dijanjikan menjadi 

pegangan bagi pengguna pelayanan sebagai jaminan selesainya setiap aduan. 

Masyarakat pengguna pelayanan mengharapkan waktu penyelesaian benar-benar 

tepat sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain serta akan menghemat tenaga 

dan biaya.  

Mengenai jam pelayanan PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang sudah 

terjadwal dan terpasang, letaknya sangat strategis sehingga pelanggan tidak bisa 

melihat secara jelas. 

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik menurut Keputusan 

Menpan No.63/KEP/M.PAN/6/2003 salah satunya yaitu “Kepastian waktu artinya 

pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan”. Namun karena kurangnya petugas maka terkadang kriteria waktu 

tersebut tidak dipenuhi dan tidak sesuai harapan konsumen. Hal lain seperti yang 

tercantum berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu 

ketepatan waktu dan kecepatan pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang ditentukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

perundang-undangan dan masyarakat umum. 

 

C. Produk Pelayanan Publik di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang 

 

Produk pelayanan publik merupakan hasil pelayanan yang akan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan yang berkualitas ditentukan 

oleh hasil keluaran atau produk pelayanan yang dihasilkan. Agar pelayanan tersebut 

berkualitas maka produk pelayanan harus dapat diterima pelanggan dengan benar, 

tepat dan sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam pelaksanaannya, produk pelayanan dapat memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Produk layanan yang oleh PT. PLN Persero 
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Cabang Tanjungpinang mempunyai dasar hukum dan sesuai dengan peraturan, 

sehingga produk tersebut dapat dirasakan oleh pelanggan. 

 

Dari  hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa produk pelayanan PT. PLN 

Persero Cabang Tanjungpinang sudah memenuhi kebutuhan pelanggan seutuhnya 

karena telah tersedia alat-alat kelistrikan yang modern dan sesuai dengan prinsip 

pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa 

pelayanan harus profesional yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode 

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

D. Sarana dan Prasarana Publik di PT. PLN (Persero) Cabang 

Tanjungpinang. 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik mulai dari gedung, peralatan, perlengkapan kantor 

dan tidak ketinggalan penyediaan teknologi komunikasi dan informasi agar 

masyarakat mudah untuk mengaksesnya.  

Gedung PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang sudah cukup memadai, 

terdiri dari dua lantai yang seluruhnya keramik. Kondisi gedung masih terlihat baru. 

PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang memiliki beberapa ruang pelayanan sesuai 

jenis pelayanannya. Terdapat pula sarana lain yaitu mobil operasional gangguan, 

toilet, mushola, tempat, ruang tunggu, papan lampu informasi, dan televisi. 

Dari wawancara dapat diketahui bahwa walau PT. PLN Persero Cabang 

Tanjungpinang sudah mampu melayani masyarakat dengan sarana dan prasarana 

yang ada, namun, masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang 

memadai demi peningkatan pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip 

pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 

yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Dalam UU No. 

25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan 

yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 

E. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik di PT. PLN (Persero) 

Cabang Tanjungpinang 
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Dalam hal ini kompetensi petugas pemberi pelayanan publik harus ditetapkan 

dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang telah berupaya 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dengan baik selama jam pelayanan. 

Apabila ada keluhan dari masyarakat, maka PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang 

akan segera menindak lanjuti. 

Dari wawancara sesuai tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan UU No. 25 tentang Pelayanan 

Publik yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi.  

PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang melakukan apel pagi yang diikuti 

seluruh pegawai, akan dikenakan sanksi kepada pegawai yang tidak menepati jam 

apel pagi dan jam pulang dengan mengurangi jasa pelayanan. Sebaliknya PT. PLN 

Persero Cabang Tanjungpinang akan memberikan penghargaan berupa rekreasi 

kepada pegawai teladan untuk meningkatkan motivasi. Hal tersebut menunjukkan 

disiplin pegawai dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan 

optimal, maka sesuai dengan prinsip layanan yang berkualitas yang dikemukakan 

oleh Moenir (2008: 205) yang salah satunya adalah disiplin bagi pelaksana untuk 

menaati proses dan prosedur. 

 

F. Kemudahan Akses Publik di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang 

Kemudahan akses adalah kemudahan untuk menjangkau pelayanan tanpa 

dihalangi oleh keterbatasan geografi, ekonomi, sosial budaya, organisasi atau 

hambatan bahasa. Letak PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang di Pusat Kota 

Tanjungpinang. Jalan untuk menuju PT. PLN Persero Cabang Tanjungpinang juga 

mudah. 

Dari hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa PT. PLN Persero Cabang 

Tanjungpinang sudah sepenuhnya memiliki kemudahan akses bagi masyarakat. 

Pelayanan sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan yang terdapat dalam Keputusan 

Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan UU No. 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mudah dan terjangkau yaitu tempat dan lokasi 

serta sarana pelayanan dan kenyamanan yang memadai termasuk penyedia sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

 

G. Biaya Pelayanan di PT. PLN (Persero)  Cabang Tanjungpinang 
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Dalam penyelenggaraan pelayanan umum, masyarakat yang memperoleh 

pelayanan dipungut biaya/tarif atas pelayanan yang diterima termasuk rinciannya 

yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 

Dalam melayani pelanggan, terkait dengan biaya atau tarif pelayanan di PT 

PLN Persero Cabang Tanjungpinang, secara jelas terpampang di loket mahupun 

laman online pln.go.id. Penentuan tarif dilakukan secara vertikal, artinya, PLN 

Persero Cabag Tanjungpinang tidak menentukan besaran tarif pelayanan, melainkan 

PLN Area atau Wilayah Kepulauan Riau. Sistem Pembayaran dibuat online, sehingga 

tidak ada pelanggan yag membayar biaya di loket, melainkan dengan cara 

menyetorkannya ke Bank yang ditunjuk dengan format pembayaran yag telah 

ditetapkan. 

Biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh masyarakat ditentukan dan telah 

dicantumkan di loket dan laman online. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan 

Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang standar pelayanan publik yang salah 

satunya menyebutkan bahwa biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.  

Dari paparan wawancara dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya pelayanan 

menyesuaikan dengan jenis pelayanan. Hal ini sesuai dengan asas kondisional yang 

tercantum dalam Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

 

Simpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

Pola Pelayananan PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Prosedur pelayanan di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjunginang sudah hampir 

memenuhi harapan pelanggan, namun karena kurangnya jumlah petugas yang 

menangani, maka waktu pelayanan menjadi lama.  

2. Waktu penyelesaian yang ditetapkan belum sesuai dengan standar operasional 

karena jumlah pelanggan yang tidak tentu jumlahnya per hari dan kurangnya 

petugas yang melayani.  

3. Biaya pelayanan sudah terperinci secara jelas, karena terpampang di loket dan 

laman web: http//pln.co.id.   

4. Produk pelayanan masih terkendala dengan kurangnya petugas di beberapa unit 

terutama di bagian teknis.  
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5. Sarana dan prasarana telekomunikasi dan teknologi pendukung kelancaran 

pelayanan publik perlu peningkatan seperti pembaharuan komputer, telepon 

disetiap ruangan, internet, ruang tunggu, loket informasi, loket pengaduan, 

tempar parkir, kebersihan lantai, peralatan kelistrikan, untuk menciptakan 

kenyamanan dan kepuasan pelayanan.  

6. Kemudahan akses dalam hal untuk menjangkau kantor dirasakan sangat baik. 

Bagi masyarakat yang jauh, bisa menggunakan fasilitas call centre PLN 123 

dan laman web pln.co.id. Dalam melayani pelanggan kompetensi petugas 

pemberi pelayanan berkualifikasi baik yang ditandai dengan sopan dan santun. 

7. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain: 

mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang sudah ada, meningkatkan 

sarana dan prasarana pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi lebih 

canggih, memanfaatkan tempat yang tersedia dengan sebaik mungkin. 

 

Saran  

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, maka ada 

beberapa saran yang perlu disampaikan demi peningkatan kualitas pelayanan di PT. 

PLN (Persero) Cabang Tanjungpinag. Beberapa saran yang perlu diperhatikan antara 

lain: 

1. Perlu dilakukannya penambahan pasokan listrik guna menghindari pemadaman 

bergilir dan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan lstrik di Kota 

Tanjungpinang. 

2. Perlu adanya peningkatan prosedur pelayanan kepada pelanggan dengan 

menambah jumlah petugas agar tidak terjadi kelambatan pelayanan, 

memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang tugas pelayanan. 

3. Sebaiknya alur pelayanan, daftar persyaratan setiap pelayanan, dan informasi 

jam buka tutup diupayakan untuk lebih disosialisasikan secara maksimal. 

4. Sarana dan prasarana diusahakan supaya dilakukan modernisasi lagi. Fasilitas 

yang sudah ada supaya dimaksimalkan. 
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