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Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang 
mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, dengan kata lain PLN 
memonopoli indutri listrik di Indonesia. Sebagaimana BUMN lainnya PLN juga 
dibolehkan bahkan diharuskan untuk mencari keuntungan. Meskipun tetap 
menjalankan fungsi sosial utamanya sebagai Public Services Obligation (PSO) 
dalam bidang ketenagalistrikan. Merujuk pada UU Ketenagalistrikan No. 20 
Tahun 2002, pemerintah mewajibkan PLN untuk meningkatkan pelayanan sebagai 
imbangan terhadap goodwill pelanggan yang membayar lebih mahal. Namun, 
pada kenyataannya masih ada pula pelanggan PLN yang belum puas terhadap 
pelayanan yang diberikan pihak PLN, khususnya di PT PLN (Persero) APJ 
Surakarta. 

 
Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

kinerja PLN APJ Surakarta dalam menanggapi keluhan para pelanggannya. Ruang 
lingkup penelitian ini adalah di PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif.  Sumber data berasal dari narasumber, pengamatan, 
dan dokumen. Tehnik pengumpulan data melalui proses waawancara, observasi 
dan telaah dokumen. Penelitian menggunakan purposive sampling dan analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis model intreraktif, sedangkan validitas 
data menggunakan tehnik Trianggulasi. 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menemukan 7 

kategori keluhan dan telah mengidentifikasikan tiap-tiap masalah. Dari proses 
identifikasi tersebut ditemukan bahwa yang menyebabkan terjadinya keluhan 
pelanggan adalah adanya miss komunikasi antara pelanggan dan pihak PLN. 
Berdasarkan hal tersebut kinerja PT PLN dalam menanggapi keluhan pelanggan 
adalah sudah baik dan semakin meningkat. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya 
mereka untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar mengurangi keluhan 
pelanggan. Rekomendasi yang sesuai terhadap penelitian ini adalah berupa 
sosialisasi dan peningkatan layanan 24 jam PLN.  
 
 
 

ABSTRACT  
 

Performance of PT PLN (Persero) APJ Surakarta 
In Responding to Customer Complaints 

by 
Wenny Shigra Apta Nirbaya 

D.0106102 
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State Electricity Company (PLN abbreviated), is a state (BUMN) which 

deals with all aspects of electricity in Indonesia, in other words the electricity 
monopoly electricity industry in Indonesia. Like other state-owned (BUMN), PLN 
also allowed and even required to seek profit. Although still the main social 
function as Public Service Obligation (PSO) in the field of electricity. Referring to 
the Electricity Law No. 20 In 2002, the government obliges PLN to improve its 
services as a counterweight to the goodwill of customers who pay higher prices. 
However, in reality there is the PLN customers that have not been satisfied with 
the services provided by the PLN, especially at PT PLN (Persero) APJ Surakarta.  

 
The object of research on this paper is to describe how the performance 

of PLN APJ Surakarta in response to complaints from customers. The scope of 
this research was the PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Types of this research is 
descriptive-qualitative. Source of data derived from the informant, observation, 
and documents. Technics of data collecting process through of interview, 
observation and document review. The study used purposive sampling and 
analysis of the data used is an analysis technique is interactive-mode, while the 
validity of data using Trianggulasi-techniques  

 
Based on research that has been conducted, researchers found seven 

categories of problems and have identified each and every problem. From the 
process of identification was found that the cause of customer complaints is the 
miss communication between the customer and the PLN. Based on that 
performance of PT PLN in response to customer complaints is already good and 
increasing. This is reflected by their efforts to increase their performance in order 
to reduce customer complaints. Recommendations are based on this research is in 
the form of socialization and increased 24-hour electricity service. 
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MOTTO 

 

”Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” 

[QS. Thaha (20): 114] 

 

"Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali tiga : sedekah 

jariah, ilmu yg bermanfaat dan anak saleh yg selalu mendo'akan kedua orang 

tuanya" 

(HR. Muslim) 
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”Waktu adalah modal utama hidup kita, maka berbahagialah bagi siapapun 

yang pandai mengatur waktu dan memanfaatkan waktu sehingga tidak berlalu 

dengan sia-sia” 

(Aa’Gym) 

 

”Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”  

(Aristoteles) 

 

“Hidup adalah tantangan untuk menyelesaikan masalah, maka berikhtiar dan 

bertawakal lah modal utama untuk mencapai sebuah kesuksesan” 

“Kepuasan yang sebenarnya adalah ketika kita telah mencapai kesuksesan dengan 

kegigihan perjuangan diri sendiri dan membagi kebahagiaan dengan orang-orang 

yang kita sayangi” 

(Penulis) 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, untuk 

melaksanakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh kawasan Indonesia, 

diperlukan ketersediaan energi yang cukup sebagai motor penggerak 

pembangunan itu sendiri. Salah satu energi tersebut adalah listrik, sehingga secara 

tidak langsung listrik menguasai hajad hidup orang banyak. Oleh sebab itu, 

sebagamana diatur dalam Undang-Undang dasar 1945, Pasal 33 Ayat 2 yang 

berbunyi ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, maka pemerintah 

berperan penting dalam pengaturan energi listrik. Hal tersebut terealisasi dengan 

di bentuknya PLN oleh pemerintah. 

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang 

mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, dengan kata lain PLN 

memonopoli indutri listrik di Indonesia. Sebagaimana BUMN lainnya PLN juga 

dibolehkan bahkan diharuskan untuk mencari keuntungan. Meskipun tetap 

menjalankan fungsi sosial utamanya sebagai Public Services Obligation (PSO) 

dalam bidang ketenagalistrikan. Hal ini sesungguhnya terkait dengan Undang-

Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 2 ayat (1) yang menyatakan 

maksud dan tujuan pendirian BUMN yang inti isinya adalah: Memberikan 

sumbangan bagi penerimaan dan perkembangan perekonomian nasional, mengejar 

keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
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dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup 

orang banyak. 

Namun pada kenyataannya, masih ada wilayah di Indonesia yang masih 

kurang akan pasokan listrik. Seperti yang diungkapkan di harian Jawa Pos, 

terbitan 18 February 2010, bahwa ”PT. PLN, terus bergerak cepat untuk 

menyuplai dan menangani kebutuhan listrik di Indonesia Timur”. Dari keterangan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya dapat 

memberikan pelayanan di bidang kelistrikan secara merata. Disamping itu, 

masyarakat yang sudah menikmati energi listrik tidak sepenuhnya puas akan 

fasilitas tersebut, sebab masih banyak pelayanan yang kurang memuaskan dari 

PLN. Padahal, setiap tahun kebutuhan listrik meningkat, hal ini ditandai dengan 

pertumbuhan pelanggan PLN.  

Seperti yang dinyatakan dalam harian Kompas terbitan 8 Maret 2010 

halaman 1 kolom 1, menyatakan bahwa  terdapat peningkatan jumlah pelanggan 

PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta dari tahun ke tahun, seperti yang 

diilustrasikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel: 1.1 

Pertumbuhan Pelanggan PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta 

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Jumlah 
pelanggan 

5.174.920 5.995.014 6.611.875 7.215.536 7.983.629 8.775.611 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

 

Bahkan, menurut hasil wawancara secara langsung tanggal 24 Maret 2010 

dengan Kepala Humas PT.PLN (Persero) APJ Surakarta menyebutkan bahwa 
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diakhir tahun 2009 pelanggan PLN di akhir Desember 2009 tercatat terdapat 

959.955 pelanggan dengan kriteria sebagai berikut:  

Tabel: 1.2 

Pelanggan PLN APJ Surakarta Akhir Desember 2009 
 

Golongan  1. Umum 
2. ABRI 
3. non ABRI 
4. Pemda 
5. BUMN 

954792 
2554 
351 

2071 
187 

Jumlah daya 1.128.331.058 VA 
Jumlah Kwh 239.709.719 
Besar dana Rp. 154.150.326.662 

 

Dilain pihak, pertambahan pelanggan PLN yang begitu pesat tersebut, 

tidak diikuti dengan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PLN. Misalnya 

pelanggan PLN yang dirugikan karena kesalahan pembacaan meter mau tidak 

mau harus mengikuti prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan 

penyelesaian. Ada banyak kasus di mana seorang pelanggan PLN tiba-tiba ditagih 

jauh dan rata-rata pemakaian yang biasa digunakan per bulan. Untuk 

menyelesaikannya, tidak jarang pelanggan tersebut diminta terlebih dahulu untuk 

membayar klaim tagihan yang tinggi tersebut dan tentu ini sangat memberatkan.  

Di sisi lain, pemadaman listrik secara tiba-tiba juga menjadi permasalahan 

yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat. Mungkin sudah banyak surat 

pembaca di berbagai media masa yang mengeluhkan tentang pemadaman listrik. 

Namun, entah diperhatikan atau tidak, permasalahan tersebut sampai saat ini tetap 

berlangsung di tengah kepasrahan masyarakat dalam menerimanya. Tidak jarang 

pula, pelanggan mengeluh akibat gangguan korsleting, korsleting terjadi karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

adanya hubungan kawat positif dan negatif yang beraliran listrik. Hal ini 

disebabkan isolasi kabel rusak. Banyak penyebab mengapa isolasi kabel dapat 

rusak antara lain gigitan binatang, usia kabel yang tua, mutu kabel jelek dan 

penampang kabel terlalu kecil yang tidak sesuai dengan beban listrik yang 

mengalirinya. Hal inilah yang biasanya banyak dialami dan diadukan oleh 

pelanggan PLN. Didalam dunia bisnis, apalagi dalam hal ketenagalistrikan, telah 

ada undang undang yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen yaitu, UU 

No. 8 Tahun 1999. Terlebih lagi mengenai Hak Konsumen (pelanggan) PLN 

diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, lebih menguatkan posisi pelanggan 

yang harus di puaskan 

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka sangat penting bagi pihak PLN 

dalam meningkatkan kinerjanya yang ber-basic pada keluhan pelanggan. Hal ini 

didukung pula oleh UU Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002, pemerintah 

mewajibkan PLN untuk meningkatkan pelayanan sebagai imbangan terhadap 

goodwill pelanggan yang membayar lebih mahal. Dengan merespon semua 

keluhan pelanggan secara cepat dan handal, maka akan tecipta kepuasan 

pelanggan, dengan begitu dapat meningkatan kinerja pegawai PLN. Dalam hal ini, 

peran pengawasan masyarakat sangatlah diperlukan agar pelayanan PLN lebih 

meningkat. Peran aktif serta sikap kritis pengguna listrik dalam menyikapi 

pelayanan PLN tentu diharapkan menjadi pendorong peningkatan pelayanan 

kinerja PLN.  

Harapan bagi setiap warga di Indonesia adalah memiliki pemerintahan 

yang bersih dan efisien sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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melalui peningkatan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik. Tujuan 

utama  yaitu menghasilkan pelayanan publik yang responsif, tidak memihak dan 

profesional yang bertujuan mengurangi rendahnya kepercayaan terhadap peran 

pemerintah dalam memenuhi dan melayani kepentingan masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tentang latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalah 

penelitian ini adalah ”Bagaimana kinerja pelayanan PT PLN (Persero) APJ 

Surakarata dalam menaggapi keluhan pelanggan.” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian tentang rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah ”Mendeskripsikan bagaimana kinerja PLN APJ 

Surakarta dalam menanggapi keluhan para pelanggannya.” 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan bagi perkembangan ilmu administrasi negara pada 

umumnya dan manajemen publik pada khususnya. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan bahan referensi atau 

informasi ilmiah bagi penelitin-penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai kinerja PT PLN Persero APJ Surakarta 

dalam menanggapi keluhan pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sermua pihak 

sebagai bahan pemikiran untuk memperbaiki kinerja dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

c. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana S-1 

pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik di Umiversitas Sebelas Maret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Kinerja 

1. Pengertian kinerja 

Kinerja pada umunya adalah apa yang dihasilkan dari fungsi-

fungsi suatu pekerjaan atau apa yang menjadi keluaran. Berikut  

kutipan definisi kinerja dari beebrapa pakar. 

Kinerja yaitu suatu  hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau  kelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, 
dalam  rangka mencapai tujuan organiasai bersangkutan 
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan  moral 
dan etika. (Suyadi Prawiro Sentono, dalam Joko Widodo 
(2008:77) . 
 

Dari hal tersebut, kinerja merupakan suatu proses yang 

mengolah input menjadi output, yang berhubungan langsung dengan 

tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan hanya dapat dicapai apabila 

perusahaan tersebut didukung oleh unit-unit kerja yang terdapat 

didalamnya. Baik buruknya output dari suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh baik buruknya kinerja dalam perusahaan tersebut.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono dalam 

Joko Widodo (2008:77) yaitu: 

Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau  kelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, 
dalam  rangka mencapai tujuan organiasai bersangkutan 
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan  
moral dan etika. 

 

Menurut Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175) mendefinisikan 

kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 
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pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi tugas dalam suatu organisasi 

dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. 

Yuwono, dkk dalam Hessel Nogi (2005:178) juga mengatakan bahwa 

konsep kinerja organiassi berhubungan dengan berbagai aktifitas 

dalam  rantai nilai (value chain) yang ada pada organisasi. 

Sedangkan Joko Widodo (2008:78) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan meyempurnakannya 

sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan.  

Selain itu, Berman  dalam Yeremas T Keban (2008:209) mengartikan 

kinerja sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai hasil. 

Disamping itu, Pabundu Tika (2006: 122) juga memberikan 

definisi tentang kinerja perusahaan yaitu sebagai fungsi hasil-hasil 

pekerjaan kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi oleh 

factor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan selama periode waktu tertentu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja dari seseorang atau sekelompok orang dalam satu institusi 

berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

akhir perusahaan atau organisasi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
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Menurut Yuwono dkk. dalam Hesel Nogi (178:2005) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi 

kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam  

menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya 

organiasasi, kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi dan 

kepemimpinan yang efektif. 

Sedangkan Ruky dalam Hessel Nogi (178: 2005) 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap 

pencapaian kinerja organiasasi sebagai berikut: 

1) Teknologi yang meliputi peralatan kinerja dan metode 
kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau 
jasa yang dihasilkan oleh organisasi semakin berkualitas 
teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat 
kinerja yang dihasilkan organisasi tersebut. 

2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh 
organiasi 

3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan 
kerja, penataan ruangan dan kebersihan. 

4) Budaya organiasasi sebagai pola tingkah laku dan pola 
kerja yang ada dalam organiasi yang bersangkutan. 

5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan 
anggota organisasi agar bekerja sesuai standart dan  
tujuan organisasi. 

6) Pengelolaan sumberdaya manusia yang meliputi aspek 
kompensasi, imbalan, promosi dll. 

 

Sedangkan Soesilo dalam Hessel Nogi (2005:178) 

mengemukakan bahwa kinerja suatu organiasi birokrasi dimasa depan 

akan dipengaruhi oleh faktor-faktor nerikut ini: 

1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang 
berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktifitas 
organisasi. 

2) Kebijakan pengelolaan berupa visi dan misi organisasi 
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3) Sumberdaya manusia yang berkaitan dengan kualitas 
karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. 

4) Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan 
pengelolaan data base untuk digunakan dalam 
mempertinggi kinerja organiasasi. 

5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan 
dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan 
organisasi pada setiap aktifitas organisasi. 

 

Menurut Nelly dalam The Strategic Management of Operations 

System Performance menyebutkan bahwa:  

The performance measurement is the process of quantifying 
the efficiency and effectiveness of action. A performance 
measurement system is the set of metrics used to quantify 
both efficiency and effectiveness of actions. Central to these 
definitions is that action leads to performance and that there 
are internal and external factors that affect the efficiency and 
effectiveness of this relationship. 
 
(Pengukuran kinerja adalah proses mengukur efisiensi dan 
efektifitas kedalam tindakan. Sistem pengukuran kinerja 
merupakan himpunan metrik yang digunakan untuk 
mengukur efisiensi dan efektifitas dalam tindakan. Inti dari 
definisi ini adalah tindakan yang mengarah kepada kinerja 
dan terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi efisiensi dan efektifitas hubungan ini.) 

 
  

Selanjutnya Atmosoeprapto dalam Hessel Nogi (2005: 181-

182)) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti berikut ini: 

1) Faktor eksternal yang terdiri dari: 
a) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan 

keseimbnngan kekuasaan negara yang berpengaruh 
pada keamanan dan ketertiban, yang akan 
mempengaruhi ketenangan organisasi untuk 
berkarya secara maksimal 

b) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembngan 
ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan 
masyarakat sebagai daya belli untuk menggerakkan 
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sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem yang 
lebih besar 

c) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang 
berkembangditengahc masyarakat yang 
mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos 
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja 
organisasi 

 
2) Faktor internal yang terdiri dari 

a) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan 
apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi 

b) Struktur organisasi sebagai hasil desain antara 
fungsi yang akan dijalankan oleh unit organiasi 
dengan struktur formal yang ada 

c) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan 
pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak 
jalannya organisasi secara keseluruhan  

d) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu 
organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi 
citra organisasi yang bersangkutan 

 
Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu 

organiasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datangnya dari 

dalam organiasi (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar 

organisasi. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja pada PT PLN (Persero) APJ Kota 

Surakarta yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

 

 

3. Pengukuran kinerja 

Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan akan menimbulkan 

perbaikan atau peningkatan kinerja karyawan, dari hal inilah akan 

berdampak positif pada kinerja perusahaan (organisasi) secara 

keseluruhan.  
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Menurut Juhani Ukko dalam The Impacts of Performance 

Measurement on The Quality of Working Life menyebutkan bahwa :  

The main purpose of Performance Measurement (PM) is 
to deliver reliable information to support decision 
making. 
(Tujuan utama Pengukuran Kinerja (PM) adalah  
untuk menyampaikan informasi yang dapat diandalkan 
untuk mendukung pengambilan keputusan) 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Ruky dalam 

Hessel Nogi (2005:176) mengemukakan mengenai penilaian 

terhadap kinerja organisasi adalah sebagai berikut: 

”Kinerja organisasi merupakan kergiatan membandingkan  
antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang 
direncanakan. Sasaran yang ingin dicapai organisasi 
diteliti, mana yang dicapain sepenuhnya (100%), mana 
yang diatas standar (target), dan mana yang dibawah target 
atau tidak tercapai sepenuhnya” 
 
 

Menurut Fitzgerald, dalam Edson Pinheiro de Lima  dan E. 

Gouvea Sergio da Costa pada jurnalnya, The Strategic Management 

of Operations System Performance: 2008. menyebutkan bahwa: 

”The performance measurement systems should be able 
to manage the determinants and results of the operations 
systems outputs, exploring thecausalities between them 
and developing a predictive approach for the whole 
Operations Strategic Management System (OSMS)” 

System pengukuran kinerja harus mampu mengelola 
penentu hasil dari output sistem operasi, menggali 
hubungan sebab akibat diantaranya dan mengembangkan 
pendekatan prediktif untuk seluruh Operations Strategic 
Management System (OSMS) 
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Selanjutnya Joko Widodo (2008:95) mengemukakan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan aktivitas menilai kinerja yang dicapai 

oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan. Inti aktifitas pengukuran kinerja yakni 

melakukan penillaian untruk bisa melakukan penilaian terterntu 

dibutuhkan standarrt penilaian. Hakikat penilaian yakni 

membandingkan antara realita dengan standart yang ada. 

Fery Anggoro, (2008:31) mengemukakan bahwa kinerja 

pelayanan publik sangat terkait dengan keberhasilan mencapai 

tahapan dari proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang 

diwujudkan dalam milestone keberhasilan. Biasanya penilaian 

kinerja didasarkan atas keberhasilan mencapai Standart Operating 

Procedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan ataupun 

yang sudah disepakati antara penyedia layanan dengan pengguna 

layanan 

Dwiyanto dkk dalam Hessel Nogi (2005:176-178) 

mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja dari suatu organisasi 

publik sebagai berikut: 

1) Produktifitas. Konsep produktifitas tidak hanya 
mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas 
pelayanan. Produktifitas pada umunya dipahami 
sebagai rasio antara input dan output.  

2) Orientasi kualitas layanan kepada pelanggan. 
Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarkat 
sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai 
kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah 
dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap 
kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari 
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media massa atau diskusi publik. Karena akses 
informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap 
kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka ini bias 
menjadi satu ukura kinerja organisai publik yang 
mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat 
bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja 
organisasi publik 

3) Reponsifitas. Responsifitas adalah kemampuan 
organiasai untuk mengenali kiebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Responsifitas dimasukkan sebagai salah satu indikator 
kinerja karena responsifitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan organiasi publik dalam 
menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk 
memenuhi tujuan masyarakat 

4) Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjuk pada 
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organiasi publik 
tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh 
rakyat. Asumsi nya adalah bahwa para pejabat politik 
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya 
akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. 

 

Menurut Dumond dalam Juhani Ukko pada Jurnalnya The 

Impacts of Performance Measurement on The Quality of Working 

Life, mengemukakan sebagai berikut 

“Performance measures are established to support the 
achievement of goals and are provided with the intent to 
motivate, guide and improve an individual’s decision 
making. Above all, companies should not waste the 
employees’ potential during the design of the 
Performance Measurement (PM) system.” 

“Tolak ukur kinerja dibangun untuk mendukung 
pencapaian tujuan  dan diberikan dengan tujuan untuk 
memotivasi, membimbing dan meningkatkan individu si 
pembuatan keputusan. Di atas segalanya, perusahaan 
tidak boleh mengotori potensi karyawan selama didalam 
desain sistem PM. 
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Berdasarkan ulasan dan pendapatan dari para pakar manajemen dan 

organisasi publik tersebut diatas, maka pengertian kinerja organisasi 

adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi 

dalam menjalankan misi yang dimilikinya, yang dapat diukur dari 

tingkat produktifitas, kualitas layanan, responsifitas, dan 

akuntabilitas yang mana ukuran-ukuran ini akan diterapkan pada 

pengukuran kinerja organiasai yang dicapai 

 

4. Indikator Kinerja 

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja suatu 

perusahaan atau organisasi secara tidak langsung maka dibutuhkan 

beberapa indikator kinerja. Menurut Bastian dalam Hessel Nogi 

(2005:175) Indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-

elemen indikator berikut ini: 

 

1) Indikator masukan (inputs) nyaitu segala sesuatu yang 
dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan 
produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber 
daya manusia , informasi, kebijakan dan sebagainya 

2) Indikator keluaran (output) yaityu segala seesuatu yang 
diharapakan langsung dicapak dari suatu kegiatan yang 
berupa fisik ataupun non fisik 

3) Indikator hasil (outcomes) yaitu segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 
jangka menengah 

4) Indikator manfaat (benefit) yaitu segala sesuatu yang 
terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan 
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5) Indikator dampak (impacts) yaitu pengaruh yang 
ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap 
tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah 
ditetapkan 

 

Pengertian indikator kinerja menurut Lohman (dalam Moh. 

Mahsun, 2006:741) adalah suatu variable yang dugunakan untuk 

mengekspresikan secara kuantitatif afektifitas dan efisiensi proses 

atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan 

organisasi 

Dalam Ratminto dan Atik Septinarsih (2005: 178) disebutkan 

bahwa indikator-indikator kinerja sangat bervariasi. Akan tetapi dari 

sekian banyak indikator tersebut kesemuanya dapat dikelompokkan 

menjadi dua. Yaitu indikator kinerja yang berorientasi pada proses 

dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil. Adapun 

pengelompokkan indikator-indikator tersebut menjadi dua sudut 

pandang atau orientasi  

 

 

 

Tabel 2.1 

Tabel Perbandingan Indikator Pelayanan Publik 
 

Indikator 
Pakar 

Berorientasi hasil Berorientasi proses 
Mc. Donald & Lawton 
(1977) 

a. Efficiency 
b. Effectiveness 

 

Salim & Woodward (1992) a. Economy 
b. Efficiency 
c. Effectiveness 
d. Equity 
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Lenvinne (1990)  a. Responsivitas 
b. Responsibilitas 
c. Akuntabilitas 

Ziethmal, Parasuraman & 
Berry (1990) 

a. Tangibles  a. Reliability 
b. Responsiveness 
c. Assutrance 
d. Empathy  

Keputusan MENPAN 
Nomor 63/ 2004: Standart 
Pelayan Publik  

a. Waktu penyelesaian 
b. Biaya pelayanan 
c. Produk pelayanan 

a. Prosedur pelayanan 
b. Sarana dan prassarana 
c. Kompetensi petugas 

pemberi pelayanan 
Keputusan MENPAN 
Nomor 63/ 2004 : Asas 
pelayanan Publik 

 a. Transparansi 
b. Akuntabilitas 
c. Kondisional 
d. Partisipasif 
e. Kesamaan hak 
f. Keseimbangan hak 

dan kewajiban 
Keputusan MENPAN 
Nomor 63/ 2004 : Prinsip 
Pelayanan Publik 

a. Ketepatan waktu 
b. Akurasi  

a. Kesederhanaan 
b. Kejelasan 
c. Keamanan 
d. Keterbukaan 
e. Tanggung jawab 
f. Kelengkapan sarana 

dan prsarana 
g. Kenyamanan 
h. Kedisiplinan, 

kesopanan dan 
keramahan 

i. Kemudahan akses 
Gibson, Ivancevich & 
Donelly (1990) 

a. Kepuasan 
b. Efisiensi 
c. Produksi  

a. Perkembangan 
b. Keadaptasian 
c. Kelangsungan hidup 

Sumber: Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005.Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, 
Penerapan Citizen’s charter, dan Standart Pelayanan Minimal. Pustaka pelajar: Jogja 

 

 

 Dari tabel diatas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Ukuran yang beorientasi pada hasil 

1) Efektifitas, adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 
baik itru dalam brntuk target, sasaran jangka panjang 
maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini 
juga harus mengacu pada visi organisasi 
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2) Produktifitas adalah ukuran yang menunjukan kemapuan 
Pemerintah Daerah untuk menghasilkan keluaran yang 
dibutuhkan oleh masyarakat 

3) Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan 
masukan. Idealnya Pemerintah Daerah harus dapat 
menyelenggrakan suatu jenis pelayanan tertentu dengtan 
masukan (biaya dan waktu) yang sesedikit mungkin. 
Denngan demikian kinerja pemerintah daerah akan menjadi 
semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan 
denngan biaya yang semurah-murahnya 

4) Kepuasan, artinya seberapa jauh pemerintah daerah dapat 
memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat 

5) Keadilan, keadilan yang merata, artinya cakupahn atau 
jangkauan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah daerah 
harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang 
merata dan diperlakuakan secara adil 

 
Ukuran yang berorientasi pada proses, ada tujuh ukuran yang 

berorientasi pada proses yaitu: 

1) Responsivitas, yang dimaksudkan responsivitas disini 
adalah  kemampuan provider untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, 
serat mengembangkan program-program pelayanansesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Seecara singkat 
dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya 
tanggap providers terhadap harapan, keingina dan aspirasi 
masyarakat 

2) Responsibilitas. Ini adalah ukjuran yang menunjukan 
seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara 
pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur 
yang telah ditetapkan 

3) Akuntabilitas. Ini adalah suatu ukuran yang menunjukan 
seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara 
pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di 
masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan 
norma yang berkembang dalam masyarakat 

4) Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukan daya 
tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang 
terjadi dilingkungannya  

5) Kelangsungan hidup. Artinya seberapa jauh pemerintah 
daerah atau program pelayanan dapat menunjukan 
kemampuan untuk terus berkembnag dan bertahan hidup 
untuk berkompeetisi dengan daerah atau program lain 
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6) Keterbukaan/ transparansi. Adalah bahwa prosedur/ 
tatacara penyelenggaraan permerintahan dengan hal-hal 
yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib 
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 
dipahami oleh masyarakat baik diminta maupoun tidak 
diminta 

7) Empathy, adalah perlakuan atau perhatian pemerintah 
daerah atau penyelenggara jasa pelayanan atau providers 
terhadap isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat 

 

Mohammad Mahsun (2006:71) mengemukakan bahwa 

indikator kinerja (performance indicators) sering disamakan dengan 

ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun 

keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat tingkat 

perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja 

secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 

indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. 

Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada 

penilaian kinerja secara langsung, sehingga berntuknya lebih bersifat 

kuantitatif. 

Dari pernyataan beberapa pakar tersebut, dalam mengukur 

tingkat kinerja dibutuhkan indikator-indikator kinerja yang sesuai 

dengan kondisi perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis lebih 

menekankan pada tiga indikator kinerja, yaitu produktifitas, 

responsifitas dan akuntabilitas. 

Konsep produktifitas pada PLN diukur dari seberapa besar 

pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan (pengguna jasa 

PLN). Konsep responsifitas menunjuk pada keselarasan antara 
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program dan kegiatan pelayanan dari PLN dengan kebutuhan 

pelanggan, responsifitas dimasukkan sebagai salah satu indikator 

kinerja karena responsifitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan PLN dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menanggapi 

keluhan pelanggan. Sedangkan akuntabilitas, dalam konteks ini 

konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat 

seberapa besar kebijakan dan kegiatan PLN dalam mengatasi 

berbagai keluhan pelanggan. 

 

B. Keluhan Pelanggan 

1.   Pengertian pelanggan 

Menurut Vincent Gasperz (2004:27) pelanggan atau stakeholder 

berkaitan dengan mereka yang secara langsung atau tidak langsung 

menggunakan jasa-jasa pelayanan publik atau mereka yang secara 

langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kebijakan publik. 

Menurut Zulian Yamit (2004:71), pelanggan adalah orang yang 

berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, karea 

mereka aadalah pengguna produk. 

Selanjutnya menurut L.L.Bean dalam Vincent Gaspersz (2005:33) 

memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu: 

a) Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, 
tetapi kita yang tergantung padanya 

b) Pelanggan adalah orang yang membawa kita pada 
keinginannya 
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c) Tidak ada seorang pun yang prenah menang beradu 
argumentasi dengan pelanggan 

d) Pelanggan adalah orang yang hartus di puaskan 
 

Berkaitan mengenai pelanggan yang harus dipuaskan,  pada 

dasarnya dikenal tiga macam pelanggan dalam sistem kualitas modern, 

Vincent Gaspersz (2005:34) 

a) Pelanggan internal (internal customers). Pelanggan 
internal adalah orang yang berada dalam perusahaan dan 
memiliki pengaruh pada performansi (performance) 
pekerjaan (atau perusahaan) kita. Bagian-bagian 
Pembelian, Produksi, Penjualan, Pembayaran, Gaji, 
Rekriutmen, dan Karyawan merupakan contoh dari 
pelanggan internal. 

b) Pelanggan antara (intermediate customers). Pelanggan 
antara adalah mereka yang berperan dan bertindak 
sebagai perantara , bukan sebagai pemakai akhhir produk 
itu. 

c) Pelanggan eksternal (eksternal customers). Pelanggan 
eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk itu, 
yang sering di sebut pelanggan nyata (real customers). 
Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar 
untuk menggunakan produk yang dihasilkan itu. Kadang-
kadang pelanggan berbeda antara mereka yang membayar 
dan mereka yang memakai. 

 
Dari berbagai definisi para pakar diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelanggan adalah orang ataupun sekelompok orang 

yang menggunakan hasil dari produk ataupun jasa baik itu secara 

langsung maupun tidak langsung.  

 

2. Kepuasan pelanggan  

Pada dasarnya kepuasan pelanggan dapat dapat didefinisikan 

secara sederhana sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, 
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dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi 

(Vincent Gaspersz: 2005:34) 

Menurut Husein Umar, (2002:50) Kepuasan Konsumen adalah 

tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan dengan harapannya, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu 

produk dan pelayannnya, kegiatan penjualan dan pelayanan setelah 

penjualan nilai-nilai perusahaan. 

Dalam Husein Umar, (2002:51) kepuasan dibagi dalam dua 

macam yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologika. kepuasan 

fungsional adalah kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu produk 

yang dimanfaatkan, sedangkan kepusan psikologikal merupakan kepusan 

yang diperpleh dari atrinut yang bersifat tidak berwukud dari suatu 

produk. 

Menurut Zulian Yamit (2002:78), kepusan pelanggan adalah hasil 

outcome yang diarasakan atas pengguanaan produk dan jasa sama atau 

melebihi harapan yang diinginkan. Selanjutnya Fandy Tjiptono, 

(2001:146) Secara konseptual kepuasan pelanggan dapat digambarkan 

dalam: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
 

Konsep Kepuasan Pelanggan 
 
 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Kebutuhan dan 
Keinginan Pelanggan 
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Sumber: Fandy Tjiptono, Fandy Tjiptono. 2001. Manajemen Jasa. Andi: Yogyakarta 

 

Kepuasan pelanggan merupakan refleksi dari totalitas kerja suatu 

organisasi, dengan begitu kapusan pelanggansangat berpengaruh 

terhadap citra suatu organisasi. Dari berbagai definisi kepuasan 

pelanggan diatas, penelitian ini akan menjelaskan apa saja yang 

diinginkan pelanggan kepada pihak PLN APJ Surakarta, agar mereka 

puas terhadap pelayanan PT PLN  

 

 

 

3. Pengukuran kepuasan dan harapan pelanggan 

Kotler dalam Zulian Yamit (2004:80) mengemukakan beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

adalah sebagai berikut: 

a) Sistem pengaduan, sistem ini memberikan kesempatan 
kepada pelanggan untuk memberikan saran keluhan dan 
bentuk ketidakpuasan lainnya dengan dengan cara 
menyediakan kotak saran 

Nilai Produk Bagi 
Pelanggan 

Harapan Pelanggan 
Terhadap Produk 

TINGKAT KEPUASAN 
PELANGGAN 
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b) Survey pelanggan, survey iini merupakan cara yang 
umum digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan, 
misalnya melalui surat pos, telepon, atau wawancara 

c) Panel pelanggan, dengan cara perusahaan ataupun 
organiasi megundang pelanggan yabg setia terhadap 
produk dan mengundang pelanggan yangt telah memberli 
atau pindah menjadi pelanggan periusahaan lain 

 

Vincent Gaspersz (2005:35) mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi, kita 

(perusahaan) sebagai pemasok produk/jasa perlu mengetahui beberapa 

faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan adalah 

a) ”kebutuhan dan keinginan” yang berkaitan dengan hal-hal 
yang dirasakan pelanggan ketika ia sedang mendoba 
melakukan transaksi dengan produsen/ pemasok produk 
(poerusahaan) jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan 
besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi, 
demikian pula sebaliknya 

b) Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika menkonsumsi 
produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya  

c) Pengalam dari teman-teman, dimana mereka akan 
menceritakan kualitas produk yang akan di beli oleh 
pelanggan itu. Hal ini jelaws akan mempengaruhi 
persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang 
dirasa beresiko tinggi 

d) Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga 
mempengaruhi persepsi pelanggan. Orang-orang di 
bagian penjualan dan periklanan seyogyanya tidak 
membuat kampanye berlebihan melewati tingkat 
ekspektasi pelanggan. Kampanye yang berlebihan dan 
secara aktual tidak mampu memenuhi ekspektasi 
pelanggan akan mengakibatkan dampakj negatif terhadap 
persepsi pelanggantentang produk itu 

 

Menurut Zeithmal dalam Hessel Nogi (2005: 213-214) bahwa harapan 

pelanggan terhadap kualitas suatu jasa atau pelayanan terbentuk oleh 

beberapa faktor berikut: 
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a) Enduring Service Intensifiers, faktor ini merupakan 
faktorr yang bersifat stabil mendorong pelanggan untuk 
mendorong sensivitasnya terhadap jasa 

b) Personal Need, kebutuhan yang dirasakan seseorang 
mendasar bagi kesejahteraannya juga menentukan 
harapannya 

c) Tansitory Service Intensifiers, faktor ini merupakan faktor 
individual yang bersifat sementara (jangka pendek) yang 
meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa 

d) Perceived Service Alternatives, merupakan pesepsi 
pelanggan terhadap tingkat atau derajad pelayanan 
perusahaan lain yang sejenis  

e) Self Perceived Role, faktor ini adalah persepsi pelanggan 
tentang tingkat atau derajad keterlibatan dalam 
mempengaruhi jasa yang diterimanya 

f) Situasional Factor, faktor situasional terdiri atas segala 
kemungjkinan yang bisa mempengaruhio kinerja, yang 
berada diluar kendali penyedia jasa 

g) Explicti Service Promises, faktor ini merupakan 
paernyataan (secara personal atau non personal) oleh 
organiasai tentang jasanya kepada pelanggan 

h) Impicit Service Promises, faktor ini menyangkut petunjuk 
yang berkaitan dengan jasa yang memberikan kesimpulan 
bagi pelanggan tentang jasa yang bagaimana yang 
seharusnya dan yahg akan diberikan  

i) Word of Mouth (rekomendasi/ saran dari orang lain), 
merupakan pernyataan (secara personal atau non 
personal) yang disampaikan oeleh orang lain selain 
organisasi (service provider) kepada pelanggan 

j) Past Experience, pengalaman masa lampau meliputi hal-hal 
yang telah dipelajari atau diketahui pelanggan dari yang 
pernah diterimanya dimasa lampau 

 
 

Menurut Fandi Tjiptono, (2001: 151) dalam perusahaan jasa, harapan 

pelanggan terhadap service (jasa) yang diberikan perusahaan sangat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Seperti ilustrasikan pada 

gambar bawah ini: 

 

 Gambar 2.2 
 

Pengaruh Harapan Terhadap Kepuasan 
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Sumber: Fandy Tjiptono, Fandy Tjiptono. 2001. Manajemen Jasa. Andi: Yogyakarta 

 
 

Apabila ”jasa minimum yang dapat ditroleransi” yang 

diharapkann, lalu yang terjadi sama dengan atau bahkan melampui 

harapan tersebut, maka akan timbul kepuasan. Sebaliknya bila yang 

diharapkan ”jasa ideal”, maka bila yang terjadi kurang dari harapan 

tersebut maka yang terjadi adalah ketidakpuasan 

Sehingga dari ketidakpuasan pelanggan, maka akan terbentuk 

keluhan pelanggan dengan sendirinya. Keluhan pelanggan akan 

menimbulkan komplain dari pelanggan. Menurut Drajad Tri Kartono 

(2004:65) komplain pelanggan biasanya diajukan kepada: (1) penyedia 

jasa secara langsung, (2) lembaga konsumen atau organisasi lain yang 

sejenis, dan (3) melakukan tindakan hukum atau mengajukan tuntutan ke 

pengadilan  

Dalam Administrasi Pelayanan Publik Antara Paradoks dan 

Harapan Masa Depan (2004:66) Drajad Tri Kartono juga menyebutkan 

bahwa: 

Ideal  

Yang Diharapkan 

Minimal yang 
Diterima 

Yang Selayaknya 
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Gambar 2.3 
 

Proses Penanganan Keluhan Yang Efektif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secara umum, terdapat delapan hal yang sering di 
komplainkan pelanggan, yaitu: (1) kesalahan dalam 
memberikan pelayanan, (2) terlalu lambat, (3) terlalu mahal, 
(4) petugasnya membosankan, (5) petugasnya kurang 
terampil, (6) petugas kurang ramah, (7) kurangnya petugas 
yang melayani, (8) waktu pelayanan yang diberikan terlalu 
membatasi gerak pelanggan. 

 
Menurut Schanaars dalam Fandi Tjiptono (2001:168) ada empat 

aspek penting dalam penanganan keluhan, yaitu: 

a) Empathy terhadap pelanggan yang marah 
b) Kecepatan dalam penanganan keluhan 
c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan/ 

keluhan 
d) Kemudahan bagi pelanggan dalam menghubungi perusahaan 

 
Dari keempat aspek ini diwujudkan dalam tabel berikut: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Keluhan  

Menanggapi 
Menjelaskan bagaimana cara 
menangani keluhan tersebut 

Meneliti 
Tidak bisa 

diatasi 

Menyerahkan  
Kepada departemen atau 

organiasai yang tepat 
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Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam 

penelitian ini akan dijelaskan metode yang digunakan pihak PLN 

(Persero) APJ Kota Surakarta untuk mengetahui respon pelanggannya. 

Lebih dari penelitian ini juga akan memaparkan harapan-harapan 

pelanggan terhadap PLN terkait dengan peningkatan kepuasan 

Mengatasi 
Memerintahkan usaha 

perbaikan 

Memeriksa 
Apakah tindakan perbaikan 

telah dilaksanakan 

Menyelesaikan 
Catatan keluhan, sifat 
tindakan keluhan yang 

dilakukan dll 

Mengkompilasi 
Analisis strategic terhadap 

keluhan 

Menyebarkan 
Kepada manajemen, gugus 

kendali mutu dll 

Mengembangkan  
Cara-cara untuk 

mengggabugkan data keluhan 

Menginformasikan 
Pelanggan yang mengeluh 

Sistem Informasi Manajemen  

Proses pembuatan 
kebijakan 

Sumber: Fandy Tjiptono, Fandy Tjiptono. 2001. Manajemen Jasa. Andi: 
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pelanggan serta bagimana pihak PLN menindaklanjuti berbagai 

keluhan dari pelanggannya. 

 

C. Kinerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam menanggapi keluhan 

pelanggan 

Dari seluruh penjelasan diatas, Kinerja PT PLN (Persero) APJ Kota 

Surakarta dalam menanggapi keluhan pelanggan adalah hasil kerja tim 

dalam PT PLN (Persero) APJ Kota Surakarta dalam menanggapi segala 

keluhan yang disampaikan pelanggan, yang bertujuan untuk mengahasilkan 

kepuasan pelanggan yang ber-basic pada keluhan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

D. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian 

serta hubungannya dengan perumusan masalah. Mengacu pada konsep dan 

teori yang telah disebutkan diatas, maka kerangka pemikiran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
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Mengacu pada konsep pelanggan, bahwa pelanggan adalah orang 

ataupun sekelompok orang yang menggunakan hasil dari produk ataupun jasa 

baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang mana merupakan pihak 

yang harus diprioritaskan agar apa yang diinginkan terhadap perusahaan 

terpenuhi. sehingga tercipta kepuaasan pelanggan.  Disamping itu, menurut 

pakar pemasaran Kotler dalam Fandy Tjiptono (2001:146) menandaskan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. 

Menurut Tjiptono dalam Dr. Joko Widodo M.S, (2008:94) terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan perusahaan dengan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan 

dasar yang baik bagi pemberilan ulang, mendorong terciptanya loyalitas 

pelanggan, memberikan suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan, reputasi perusahaan menjadi 

semakin baik dimata pelanggan, serta laba yang diperoleh semakin meningkat. 

Dilain pihak, bila harapan pelanggan tidak terpenuhi maka akan tercipta suatu 

ketidakpuasan pelanggan. 

Mengacu pada teori ketidakpuasan pelanggan, bahwa ketidakpuasan 

muncul karena harapan pelanggan tidak terpenuhi maka muncullah suatu 

komplain pelanggan, atau keluhan pelanggan. Menurut Drajad Tri Kartono,  

Secara umum, terdapat delapan hal yang sering di komplainkan pelanggan, 

yaitu: (1) kesalahan dalam memberikan pelayanan, (2) terlalu lambat, (3) 
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terlalu mahal, (4) petugasnya membosankan, (5) petugasnya kurang terampil, 

(6) petugas kurang ramah, (7) kurangnya petugas yang melayani, (8) waktu 

pelayanan yang diberikan terlalu membatasi gerak pelanggan. 

Keluhan  pelanggan harus segera diatasi oleh pihak perusahaan agar 

loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tetap terjaga. Keluhan pelanggan 

dalam suatu perusahaan membutuhkan penanganan yang cukup serius, agar 

citra perusahaan tetap terjaga. Mengacu pada konsep Schanaars bahwa 

terdapat 4 aspek penting dalam penanganan keluhan, yaitu sebagai berikut: (1) 

Empathy terhadap pelanggan yang marah, (2) Kecepatan dalam penanganan 

keluhan, (3) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan/ 

keluhan, (4) Kemudahan bagi pelanggan dalam menghubungi perusahaan. 

Penanganan keluhan yang efektif akan mempengaruhi kinerja,   

Mengacu pada konsep kinerja, bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, misi organisasi Dengan konsep kinerja tersebut selanjutnya dapat 

dipahami tentang konsep peningkatan kinerja organisasi yaitu suatu upaya 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi, misi organisasi. Selanjutnya, dari peningkatan kinerja perusahaan akan 

meningkatkan kuliatas perusahaan. Dengan demikian akan mengurangi 

keluhan pelanggan.  

Dari penjelasn tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan 

tentang kinerja PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta dalam menanggapi 
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Gambar 2.4 

Kerangka Berpikir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keluhan pelanggan yang diharapkan memberikan tolak ukur sebagai upaya 

peningkatan kinerja karyawan yang ber-basic pada keluhan pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

KELUHAN 
PELANGGAN 

PENANGANAN 
KELUHAN 

PERBAIKAN 
KINERJA 
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Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Kota Surakarta, jalan 

Slamet Riyadi no 468. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada 

beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1. PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta merupakan salah satu area 

pelayanan jaringan listrik di Jawa Tengah yang memasok kebutuhan 

listrik, khususnya di wilayah Surakarta 

2. PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta merupakan perusahaan (organisasi) 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan terus 

menerus berupaya meningkatkan kinerjanya agar tercipta kepuasan 

pelanggan. Oleh sebab itu muncul pertanyaan bagaimanakah kinerja PLN 

dalam mengatasi berbagai keluhan pelanngannya?  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran 

mengenai berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara 

menggali, mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran 

dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan 

kualitatif berorientasi pada orientasi teoritis, teori dibatasi pada pengertian 

bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat 

proposisi yang berasal dari data yang diuji. Teori juga mambantu 
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menghubungkan dasar orientasinya dengan data dan dapat dimanfaatkan 

dalam pengumpulan dan analisis data.  

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebab 

penulis ingin menggambarkan/ mendeskripsikan bagaimana kinerja PT. PLN 

(Persero) APJ Kota Surakarta dalam menanggapi keluhan pelanggan. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Narasumber 

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data secara langsung 

dari para informan melalui wawancara dengan pihak yang 

berkompeten. Adapun para informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manajer PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta 

b. Kepala Bagian Humas PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta 

serta, 

c. Para pelanggan yang memberikan keluhan terhadap pelayanan 

PLN, melalui UPJ 

Penulis memilih narasumber sebagaimana diatas dengan berbagai 

pertimbangan, pertimbangan tersebut adalah: (1)  Manajer, merupakan 

orang yang sangat berpengaruh besar dalam perusahaan, ia memegang 

peranan penting dalam pengfambilan kebijakan. (2) Kepala Bagian 

Humas, merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan 
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hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar terlebih lagi dengan 

pelanggan dan (3) Beberapa pelanggan yang memberikan keluhan 

kepada PT. PLN (Persero) melalui beberapa UPJ. Hal ini dilaksanakan 

untuk menguatkan data penelitian 

2. Aktifitas atau kegiatan 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap kinerja para staf di dalan PT. PLN (Persero) APJ 

Kota Surakarta. Aktifitas yang diamati penulis berupa kinerja 

organisasi PLN tersebut, yang berhubungan langsung dengan keluhan 

pelanggan. Penulis melakukan ini dengan harapan supaya lebih 

mendalam lagi memahami situasi dan kondisi yang terjadi di 

perusahaan. 

3. Dokumen 

Didalam penelitian ini, penulis juga menjadikan dokumen-

dokumen sebagai sumber data dalam penelitisan. Adapun dokumen 

yang mempertajam penelitian ini adalah dokumen yang berupa data 

mengenai berbagai keluhan pelanggan dari Januari 2009 sampai 

dengan Maret 2010, data pelanggan yang komplain terhadap pelayanan 

PLN di tahun 2009 dan masih banyak data yang lain seperti data yang 

diperoleh dari, artikel yang bersangkutan, buku-buku kepustakaan 

untuk pencarian informasi dan pemahaman teoritis untuk memecahkan 

masalah. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Menurut Lexi J Moelong (2009: 186) wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

Tehnik wawancara sangat tepat untuk melengkapi data yang 

bersumber dari narasumber atau informan. yang dalam penelitian kualitatif 

khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kegiatan bertanya 

lebih terarah. 

Penulis memnilih menggunakan tehnik pengumpulan data dengan 

wawancara sebab peneliti ingin menggali informasi dari para informan 

dengan tatap muka secara langsung, dari sinilah peluang berbagai 

pertanyaan yang berhubungan langsung dengan proses penelitian akan 

terungkap. 

 

 

 

2. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang berupa 

tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang dilakukan 
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melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan 

menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena 

social yang terjadi di lokasi penelitian.  

Observasi sangat tepat guna melengkapi data yang berupa aktifitas 

ataupun kegiatan yang dilakukan berkesinambungan oleh objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada berbagai indikator-

indikator kinerja di PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta dalam 

menanggapi segala masalah (keluhan) pelanggan yang tidak jauh dengan 

teori Service Triangle. 

Penulis menggunakan metode observasi dalam tehnik 

pengumpulan data sebab selain untuk melengkapi data, penulis juga dapat 

membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ditemui oleh 

peneliti dilapangan.  

 

3. Telaah dokumen 

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan 

penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokumen, dan sumber-sumber 

lain yang dapat memperkuat data di penelitian ini. 

 

Dalam proses penelitian di PT PLN (Persero) APJ Surakarta, selain 

tehnik wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan tehnik 

pengumpulan data dengan  telaah dokumen, hal ini dilakukan sebab 
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peneliti ingin memperoleh data lebih banyak lagi, agar penelitian ini tidak 

diragukan kebenarannya.  

Adapun dokumen yang telah ditelaah oleh Peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 

mengenai Hak konsumen (pelanggan) PLN, (2) Pasal 7 UU No. 8 Tahun 

1999 mengenai Kewajiban PLN sebagai Pelaku Usaha, (3) Peraturan 

mengenai Strategi Pelayanan Pelanggan oleh PLN dan masih banyak lagi 

 

E. Metode Penarikan Sampel 

Dalam menentukan narasumber penulis menggunakan purposive 

sampling. Dalam purposive sampling, tujuan utamanya adalah untuk menggali 

informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul 

(Lexi J Moelong, 2009:224) dalam penelitian.  

Dalam purposive sampling ini, penulis menggunakan pertimbangan 

tentang informasi atau narasumber yang akan dipilih berdasarkan penilaian 

bahwa informasi tersebut memenuhi syarat penelitian. Dalam penelitian ini 

informasi berasal dari dalam instansi yakni aparat yang di anggap bisa 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun para informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Manajer PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta 

2. Kepala Bagian Humas PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta serta, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 52 

3. Para pelanggan yang memberikan keluhan terhadap pelayanan PLN, 

melalui UPJ 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diawali dengan identifikasi satuan (unit), hal tersebut 

merupakan bagian terkecil yang yang ditemkan dalam data yang memiliki 

makna bila dikaitkan dengan focus masalah penelitian, sesudah itu 

membuat kode pada setiap satuan (Lexi J Moleong, 2009:228). 

Dengan kata lain reduksi daat merupakan proses seleksi, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada. Berfungsi 

untuk mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak 

perlu. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset sampai 

penelitian berakhir. 

 

2. Penyajian Data 

Merupakan susunan penyajian data yang baik dan jelas 

sistematikanya untuk merakit dan memudahkan melihat informasi dalam 

bentuk yang kompak. Susunan penyajian data yang baik dan jelas 

sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri. Penyajian data 
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harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai 

pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi 

mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap 

permasalahan yang ada. 

 

3. Penarikan kesimpulan 

Pada awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa 

arti dan hal-hal yang ia temui dalam melakukan pencatatan peraturan, 

pokok pernyataan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan 

proposi-proposisi. 

Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 

pengumpulan data berakhir. (Sutopo. 2002 : 93) Simpulan perlu 

diverifikasi agar bias dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat berupa 

kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian dengan 

cara melakukan pengulangan pengecekan data untuk tujuan pemantapan, 

atau melihat kembali catatan-catatan lapangan pada waktu penelitian. 

Kesimpulan-kesimpulan yang dianalisis dan kegiatan pengumpulan data 

itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. 

Aktifitas diantara ketiga komponen tersebut dilaksanakan dalam 

bentuk interaktif dalam proses pengumpulan data dalam suatu proses 

siklus. Dalam bentuk ini penelitian berlangsung. Kemudian peneliti 

bergerak diantara 3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 
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Ketiga komponen tersebut diatas, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada 

saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Untuk 

lebih jelasnya, proses analisi data dengan model interaktif ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : HB. Sutopo, 2002 : 96 

 

G. Validitas Data 

Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti 

menggunakan teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan yang 

lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 4 

macam trianggulasi  sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini 

Penyajian Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 
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menggunakan trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini menurut Lexy J. 

Moleong (2009 : 339) dapat dicapai dengan langkah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Berdasarkan langkah di atas maka dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia. 

Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari 

sumber yang berbeda. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah Perusahaan 

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 

ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik 

untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang 

menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta 

Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas bidang usahanya hanya 

dibidang gas ke bidang tenaga listrik. 

Selama perang dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik 

tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 

17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh 

pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan 

kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, 

presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas 

pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.  

Dalam perkembangannya, PT. PLN (Persero) telah mendirikan 6 

anak perusahaan dan 1 perusahaan patungan, yaitu (1) PT. Indonesia 

Power, (2) PT. Pembangkit Jawa Bali (PT. PJB), (3) PT. Indonesia 

Coronets Plus, (4) Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT.PLN Batam), (5) 

PT. Prima Layman Nasional Enginering (PT. PLN Enginering), (6) 

Pelayanan istrik Nasional Tarakan (PT. PLN Tarakan), dan perusahaan 

patungan PLN-PERTAMINA yaitu Geo Dipa Energi.  
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Setelah mengalami beberapa masa peralihan, pada tanggal 10 April 

2001 berdasarkan keputusan General Manajer PT. PLN (Persero) Unit 

Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta No. 388.K/021/PD.II/2001, 

tentang pemberntukan organisasi Area Pelayanan Pelanggan, mulai 1 Juni 

2001 PT. PLN (Persero) yang dulu menggunakan nama PT. PLN (Persero) 

Cabang Surakarta berubah menggunakan nama PT. PLN Persero Area 

Pelayanan Pelanggan. Untuk selanjutnya mulai bulan Agustus 2004 

berubah nama lagi menjadi PT. PLN (Persero) Area pelayanan dan Jaringan 

Surakarta yang berlaku hingga saat ini. 

Sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas, maka Anak Perusahaan 

diharapkan dapat bergerak lebih leluasa dengan antara lain membentuk 

Perusahaan Joint Venture, menjual saham dalam Bursa Efek, menerbitkan 

obligasi dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Disamping itu, untuk 

mengantisipasi Otonomi Daerah, PLN juga telah membentuk Unit Bisnis 

Strategis berdasarkan kewilayahan dengan kewenangan manajemen yang 

lebih luas. 

Adapun untuk menjalankan tugas dan tangggung jawabnya sebagai 

BUMN yang menguasai seluruh aspek kelistrikan di Indonesia, maka PLN 

mempunyai dasar-dasar hukum yang melandasi kinerja pelayanannya. 

Dasar-dasar hukum itu adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran dasar PLN Tahun 1998 
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b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk 

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) 

c. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 

(Persero) 

d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan 

Kedudukan, Tugas 

e. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan 

Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang 

sebagioan sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia kepada 

Menteri Negara Pendayagunaan BUMN 

 

2. Visi dan Misi 

Sebagai perusahaaan yang besar, PT PLN (Persero) mempunyai visi 

dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Visi PT. PLN 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

b. Misi PT. PLN 

1) Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang 

terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota 

perusahaan, dan pemegang saham 
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2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupanmasyarakat 

3) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 

4) Selain itu, PT. PLN (Persero) juga memiliki motto: ”Listrik untuk 

Kehidupan yang lebih baik” 

Mengingat bahwa PT. PLN (Persero) APJ Surakarta Sebagai salah satu 

cabang PLN Distribusi Wilayah Jawa Tengah dan DIY, maka visi dan 

misinya sama dengan PLN pusat 

Disamping itu, sebagai sebuah perusahaan yang terpercaya dan 

memiliki pengaruh yang luas terhadap perkembangan masyarakat, PT. 

PLN sendiri menganut beberapa nilai, seperti ”Saling percaya, Integritas 

dan Pembelajaran” . selain itu, terdapat beberapa aspek yang juga 

menjadi anutan PT. PLN dalam operasinya, antara lain: 

a. Peka tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, senantiasa berusaha 

untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan 

kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai. 

b. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya serta mangakui dan melindungi hak asasi manusia. 

c. Integritas. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan 

objektifitas dalam pengelolaan bisnis. 
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d. Kualitas produk. Meningkatkan kualitas dan keandalan produk 

secara terus mernerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan 

dalam menjalankan perusahaan. 

e. Inovatif. Bersedia berbagi pengetahuandan pengalaman dengan 

sesama anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta 

menghargai ide dan karya inovatif. 

f. Mengutamakan kepentingan perusahaan. Konsisten untuk mencegah 

terjadinya benturan kepentingan dan menjamion didalam setiap 

pengambilan keputusan yang diambil ditujukan demi kepentingan. 

g. Pemegang saham. Dalam pengambilan kepurtusan bisnis akan 

berorientasi pada upaya meningkatkan investasi pemegang saham. 

 

3. Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.1 
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Keterangan: 

Kilat yang diwarnai ini adalah simbol tegangan , sedangkan warna biru garis-

garis ini adalah simbol udara, kemudian warna kuning dasar ini 

menggambarkan cahaya. Alasan dibuat seperti itu karena tegangan yang 

paling tinggi adalah petir, jadi gambar logo PLN yang tertera menyerupai 

kilatan petir 

 

4. Struktur Perusahaan 

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, PLN APJ Surakarta 

membagi tugas-tugas pelaksanaan kegiatan tersebut kedalam beberapa divisi 

yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing yang 

berdasarkan deskripsi perbedaannya. Adapun bagian-bagiannya adalah 

sebagai berikut: Manager Unit APJ (dibantu oleh Asisten Manager Unit yang 

terdiri dari sembilan bagia), Asisten Manager Pemasaran, Asisten Manager 

Niga, Asisten Mabnager Distribusi, Asisten Manager Keuangan, dan Asisten 

Manaegr SDM & Administrasi 

Adapaun sembilan bagian Asisten Unit tersebut adalah: asisten 

Manager Unit Kinerja, Asisten Manager Unit Pengendalian Loses & PJU, 

Asisten Manager Pelaksana & Penertiban tenaga Lisatrik, Asisten Manager 

Unit Perencanaan, asisten Manager Unit Account Axecutive, Asisten 

Manager Unit Hukum, Asisten Manager Unit Humas, Kemitraan & Bina 

Lingkungan, Asisten Unit Lingkungan & Keselamatan Ketenagalistrikan dan 

Asisten Manager Unit Automatic Meter Reading 
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Gambar 4.2 

STRUKTUR ORGANISASI PT PLN (PERSERO APJ 

SURAKARTA 
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5. Divisi-Divisi Dalam PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

terbagi kedalam beberapa divisi, yaitu: 

a. Manajer Area Pelayanan dan Jaringan, tugas dan fungsinya adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyusun perkiraan kebutuhan tenaga listrik 

2) Menyusun dan menerapkan program penjuaklan listrik 

3) Memantau perkembangan jumlah pelanggan dan jenis tarif 

4) Menyusun program peningkatan kualitas pelayanan pelanggan 

5) Mengkoordinir dan mengendalikan pengoprasian haringan 

tegangan menengah (JTM) dan jaringaj tegangan rendah (JTR), 

sambungan rumah (SR) dan APPnya 

6) Mengkoordfijnir pembuatan Rencana Kerja Anggaran perusahaan 

(RKAP) 

7) Melaksanakan kegiatan pembinaan kemitraan 

8) Menangani permasalahan hukum yang terjdi diingkungan area 

9) Melaksanaan pengelolaan SDM, keuangan dan administrrasi 

10) Membuat evabinsi secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan, 

pemasaran, niaga, Distribusi, keuangan, SDM, dan administrasi 

11) Melaporkan kegiatan yang berhgubungan dengan tugas pokok 

sesuai prosedur yang ditetapkan 
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b. Asisten manajer Pemasaran, tugas dan fungsinya adalah sebagai 

berikut: 

1) Memberi masukan untuk penetapan harga listrik 

2) Menyusun perkiman kebutuhan energi] 

3) Membuat usulan pengembangan produk dan jasa baru 

4) Melaksanakan riset pasar 

5) Menyusun metode dan petunjuk pelaksanaan seguentasi pasar 

6) Menyusun metode dan petunjuk promosi 

7) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan penyuuhan 

ketenagalistrikan dan prosedur pelayanan kepada pelanggan dan 

masyarakat 

8) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan niaga dan rencana 

perbaikan 

 

c. Asisten Manajer Niaga, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) Menkoordinir proses administrasi PB dan PD pada konsumen 

selektif 

2) Secara aktif membantu Unit dalam melaksanakan klaim 

3) Secara aktif membantu Unit dalam manajemen baca meter 

4) Mengelola dan mengkoordinir hasil penjualan tenaga listrik 

5) Menonitor pengelolaan piutang 

6) Mengelola pemutusan dan penyambungan pelanggan yang 

menunggak 
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7) Mengkoordinir pelaksanaan P2TL pada Unit dibawahnya 

8) Mengoperasikabn dan memelihara sistem informasi 

9) Mabuat evaluasi  triwulan atas kegiatan niaga dan rencana 

perbaikan 

 

d. Asisten manajer Distribusi, tugas dan fungsinya adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat desain konstruksi berdasarkan desain standart 

2) Menyusun usulan pengembangan distribusi 

3) Manyusun analisis kinerja jaringan distribusi 

4) Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi 

5) Menyusun SOP pelaksanaan operasi dan pemeliaharaaan jaringan 

distrbusi 

6) Membantu pelaksanaaan PB dan PD pada konsumen selektif 

7) Melaksanakan pembanguanan jaringan distribusi dan sarana 

lainnya  

8) Melaksabnakan administrasi pembnagunan 

9) Melahirkan pemutakhiran peta jaringan distribusi 

10) Mengelola penerangan dan pengujian peralatan distribusi 

11) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan operasi dan pemeliharaan 

distribusi 

12) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan operasi dan pemeliharaan 

distribusi serta rencana prebaikannya 
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e. Asisten manajer keuangan, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun cash flow 

2) Menyusun dan memantau anggaran belanja dan pendapatan APJ 

dan UPJ 

3) Membuat laporan hasil penjualan listrik dan pendapatan lainnya 

4) Melaksanakan rekonsiliasi dan pengawasan aliran pendapatan 

(receipt) 

5) Melaksanakan tata laksana perbekalan 

6) Melaksanakan dan mengkoordinir pembiayaan operasi dan 

investasi 

7) Membuat laporan keuangan secara berkala 

8) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan keuangan dan rencana 

perbaikannya 

 

f. Asisten manajer SDM & Admisintrasi, tugas dan fungsinya adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyusun dan mengusulkan Formasi Tenaga kerja (FTK) 

2) Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pegawai 

3) Melaksanakan pengemabangan karir pegawai 

4) Melaksanakan updating karier pegawai 

5) Melaksanakan kinerja karier pagawai  

6) Menyusun dan mengusulkan mutasi pegawai 

7) Memproses pelanggaran disiplin pegawai 
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8) Mengelola penyusunan anggaran pegawai dan pembayaeran 

penghasilan pegawai 

9) Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor 

10) Melaksanakan pembinaan keamanan dan K3 

11) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan, SDM, & Administrasi 

serta rencana perbaikannya 

 

g. Asisten Manajer Humas, kemitraan, & Bina Lingkungan  

Dalam struktur organiasi PT PLN (Persero) APJ Surakarta, divisi 

Hubungan Masyarakat digabungkan denngan bagian Hukum dan 

Administrasi. Adapun fungsi bidang Humas, hukum dan Administrasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun kebijakan dan megeloala hubungan kemasyarakatan dan 

pelanggan baik internal maupun eksternal 

2) Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem 

pengaman dan manajer kantor 

3) Menyusun kebijakan K3, lingkungan, dan comunity development 

4) Menyusun kebijakan administrasi 

5) Menyusun dan mengkaji produk-produk hokum dan peraturann-

peraturan perusahaan 

6) Mamberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan 

ketenagakerjaan  

7) Menyusun standart fasilitas kantor  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 68 

8) Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja 

9) Mengelola kesekretariastan dan rumah tangga kantor induk 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang Humas, Hukum dan 

Administrasi membawahi beberapa sub bagian dan dibantu oleh Fungsional 

Ahli 

1) Deputi Manajer Hukum, tugas dan fungsinya adalah sebagai 

berikut: 

a) Membuat laporan produk-produk hukum yang diperukan 

perusahaan 

b) Menkaji produk-produk hukum dan pertauran yang masih ada 

diperusahaan secara periodik dan mengusulkan penyempurnaan  

c) Meneliti dan memriksa keenaran setiap produk hukum yang 

akan ditangani oleh General Manager 

d) Menyampaiakan saran dan penadapat dalamn meyelesaikan 

amasalah hukum yang berkaitan dengan perusahaan 

e) Menyelesaikan proses letigasi dan non letigasi mewakili 

perusahaan 

f) Memberikan layanan jasa hukum bagi pegawai dan perusahaan 

g) Menyusun sistem informasi dan dokumentasi hikum 

h) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelayanan jasa 

hukum 
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i) Melaksanakan sosialisasi produk hukum dan peraturan kepada 

pegawai unit dan masyarakat 

j) Membantu menyelesaikan P2TL dari aspek legal 

 

2) Deputi Manajer Administrasi Umum dan Fasilitas, tugas dan 

fungsinya adalah sebagai berikut: 

a) Mengkoordinir dan mengendalikan kergiatan tatausaha 

kesekretariatan ruymah tangga kantor 

b) Malaksanakan pengadaan, penyimpangan dan pendistribusian 

peralatan kantor dan sarana kerja 

c) Mengukur kegiatan yang berkaitan dengan angkutan dan 

kendaraan, pengendaian BBM dan biaya pemeliharaan 

kendaraan dinas 

d) Membuat rencana fasilitas dan sarana kantor 

e) Mengkoordinir pengelolaan fasilitas dan sarana kantor, 

inventarisasi dan pengamanannya 

f) Mengkoordinir keamanan kantor dan melakukan pembinaan 

satuan keamanan dan Unit-unit 

g) Mengendalikan biaya Administrasi dan pemeliharaan sarana 

kantor 
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3) Deputi Manajer Hubungan masyarakat dan Peduli Lingkungan 

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan 

kehumasan (Public Relations), Peduli Lingkungan (Comunity 

Development), Kemitraan dan Perpustakaan. Dalam menjalankan 

tugas-tugas tersebut, bidang ini mempunyai fungsi: 

a) Menyusun kebijakan dan mengelolan komunokasi internal 

maupun eksternal 

b) Melaksanakan hubungan masyarakat kepada semua pihak 

(public relation) 

c) Menciptakan dan membangun opini publik yang positif guna 

menjaga dan meningkatkan citra perusahaan 

d) Melaksanakan tugas-tugas protokolir 

e) Mansosialisasikan kebijakan perusahaan berkaitan dengan 

pelayanan publik 

f) Melakukan evaluasi pendapatan publik dan monitoring 

komplain yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan  

g) Menyusun kebijakan pengelolaan peduli lingkungan 

(Community Development) 

h) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kemitraan 

i) Malakukan manajemen perpustakaan 
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6. Lingkup PT PLN (Persero) PT PLN Surakarta  

Wilayah kerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta menjangkau di semua 

kabupaten dan kotamadya dalam propinsi jawa tengah. Pemetaan wilayah 

kerjanya adalah sebagai berikut: 

Tabel: 4.1 

Wilayah Kerja PT PLN (Petrsero) APJ Surakarta 

 

No Wilayah Kerja Alamat 

1 PT PLN (Persero) APJ  Surakarta Jl. Slamet Riyadi, no. 468 Surakarta 

Telp. (0271) 722091, 123 

www.plnsolo.co.od 

2 UPJ Surakarta Kota Jl. Slamet Riyadi, no. 468 Surakarta 

Telp. (0271) 641123, 645646 

3 UPJ Manahan Jl. MT Haryono, no. 29 Surakarta 

Telp. (0271) 712913, 723237 

4 UPJ Kartosuro Jl. Indronoto no. 20 Ngabeyan, Kartosuro 

Telp. (0271) 780758 

5 UPJ Grogol Jl. Langenharjo, no. 462 Sukoharjo 

Telp. (0271) 622625 

6 UPJ Sukoharjo Jl. Jakgung R Suprapto, no. 5 Sukoharjo 

Telp. (0271) 293038, 590266 

7 UPJ Wonogiri Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Wonogiri 

Telp. (0273) 321613 

8 UPJ Jatosrono Jl. Pandean RT 02/ 06 Jatosrono 

Telp. (0273) 411431 

9 UPJ Karanganyar Jl. Cik Di Tiro Karanganyar 

Telp. (0271) 58906658 

10 UPJ Palur Jl. Nusa Indah, no. 47 (perumnas Palur) 

Telp/ (0271) 825951, 825953 

11 UPJ Sragen Jl. RA Kartini Sragen 

Telp. (0271) 891134, 892361 

12 UPJ Sumberlawang Jl. Raya Solo Purwodado km 28 

Telp. (0271) 7088008 
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B. PEMBAHASAN 

5 Sistem Penanganan Keluhan Pelanggan  

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Surakarta 

merupakan salah satu bagian dari PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.. Namun dalam struktur organisasi, PT. 

PLN (Persero) APJ Surakarta merupakan cabang perusahaan listrik dibawah PT. 

PLN (Persero) Jawa Tengah dan DIY yang berkantor di Semarang.  

Sehingga, bila APJ Surakarta tidak dapat mengatasi masalah yang berada 

di wilayahnya, maka pihak PLN Jawa Tengah dan DIY mempunyai wewenang 

untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya di APJ Surakarta 

saja, namun di seluruh APJ yang berada di bawah PLN Semarang. Dilain pihak 

PT. PLN (Persero) APJ Surakarta membawahi 11 Unit Pelayanan dan Jaringan, 

oleh karena itu  PT. PLN (Persero) APJ Surakarta mempunyai wewenang untuk 

mengatur maupun menindaklanjuti segala sesuatu yang tidak mampu diselesaikan 

oleh pihak UPJ. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, secara garis besar prosedur yang 

diambil dalam menangani segala kebutuhan pelanggan guna meningkatkan 

kepuasan pelanggan adalah seperti yang diilustrasikan gambar berikut: 
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Gambar: 4.3 

Alur Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan 

 

 

 

 

Dari gambar 4.3 tersebut, dapat diketahui bahwa PLN selalu berupaya 

untuk memenuhi  kebutuhan pelanggannya. Pelanggan PLN sendiri dapat 

dikelompokkan menjadi 3 dalam sistem kualitas modern menurut Vincent 

Gasperz: (1) pelanggan internal, yaitu orang yang secara langsung bekerja di 

PT.PLN (Persero), (2) pelanggan antara, yaitu orang atau badan usaha yang 

bekerjasama dengan PLN, dalam melayani bidang kelistrikan, dan (3) pelanggan 

eksternal, yaitu pelanggan umum PLN.  

Disamping menjalankan kewajibannya sebagai pemantau listrik didaerah 

Surakarta dan sekitarnya, PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam menanggapi 

keluhan pelanggan menerapkan prosedur umum dalam menjalankan kinerjanya 

untuk melayani masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan 
pelanggan 

PLN tingkat 
UPJ 

PLN tingkat 
APJ 

PLN Jawa 
Tengah dan 

DIY 
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Gambar : 4.4 

Alur Bisnis Proses Pelayanan Pada PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pihak PLN dalam 

menjalankan bisnis kerjanya menerapkan beberapa fungsi umum, dimana 

pelanggan maupun calon pelanggan yang sudah menikmati maupun yang akan 

menikmati listrik, akan mengalami 6 proses (fungsi) pelayanan, yaitu yang 

pertama adalah Fungsi Pelayanan Pelanggan dan Fungsi Pembacaan Meter, 

setelah itu pelanggan masuk dalam tahap kedua yaitu Fungsi Pembuatan 

Rekening, selanjutnya pihak PLN akan melaksanakan tahap ketiga yaitu Fungsi 

Pembukuan Pelanggan.  
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Data Induk Pelanggan, Data Mutasi, Data Pembacaan Meter, Data Tagihan Rekening 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 75 

Apabila PLN sudah melaksanakan Fungsi Pembukuan Pelanggan 

selanjutnya PLN menerapkan Fungsi Penagihan kepada konsumen dan yang 

terakhir adalah Fungsi Pengawasan Kredit. Seluruh fungsi tersebut manfaat dan 

hasilnya akan dikembalikan kepada pelanggan. Disamping itu, pihak PLN akan 

memasukkannya kedalam berbagai jenis data, antara lain: Data Induk Pelanggan, 

Data Mutasi, Data Pembacaan Meter dan Data Tagihan Rekening 

PLN sebagai salah satu BUMN yang melayani bidang kelistrikan dan 

merupakan satu-satunya perusahaan listrik yang ada di Indonesia, selalu berupaya 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Fandy Tjiptono mengenai konsep kepuasan pelanggan, bahwa 

tingkat kepuasan pelanggan ditentukan oleh apa yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan, dan bagaimana harapan  pelanggan menyikapi produk tersebut. 

Selanjutnya, dalam penelitian di PT PLN (Persero) APJ Surakarta, metode 

yang digunakan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap pelayanan adalah 

dengan menggunakan salah satu metode yang diungkapkan oleh Kotler, yaitu 

Sistem Pengaduan. Hal ini lebih dirasa paling efektif sebab pelanggan langsung 

dapat memberikan keluhannya kepada PLN selanjutnya langsung di tanggapi 

pihak PLN. 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta, didalam menanggapi berbagai keluhan 

pelanggan mempunyai SOP (Standart Operasional Pelayanan) yang tidak begitu 

sulit. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada tanggal 12 April 

2010 kepada pihak Kepala Bidang Humas PT PLN (Persero) APJ Surakarta, 
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disebutkan bahwa SOP yang umum digunakan dalam menanggapi keluhan 

pelanggan adalah sebagai berikut: 

 

“Keluhan pelanggan yang berasal dari surat maupun telepon 
kepada APJ, pertama-tama ditangani oleh pihak Kesekretariatan, 
setelah itu baru disampaikan kepada Manajer. Manajer 
mendistribusikan keluhan tersebut kepada bagian Pemasaran dan 
Niaga dengan tembusan ke bagian Humas.” 

 
“Keluhan yang berasal dari surat kabar, akan langsung 

ditanggapi oleh bagian Humas. Setelah bagian Humas menaggapi 
keluhan tersebut maka Humas APJ menginformasikan keluhan 
tersebut kepada pihak UPJ yang bersangkutan untuk ditangtani lebih 
lanjut dan laporan pihak UPJ kepada pihak APJ merupakan bentuk 
pertanggujawaban penyelesaian kerja dalam mengatasi keluhan 
pelanggan” 

 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak PLN berusaha semaksimal 

mungkin menanggapi berbagai keluhan pelanggannya. Disamping itu PLN juga 

menyediakan berbagai fasilitas untuk menampung berbagai keluhan pelanggan. 

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: 

a) Melalui Telepon dimana dalam menampung keluhan pelanggan, harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1) Penjelasan pokok permasalahan  

2) Kewenangan Penanganan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen  

3) Mendorong konsumen untuk bertindak langsung dengan bekal 

pemberian advis kepada konsumen  

4) Pengumpulan bukti pendukung  

5) Pengaduan secara tertulis  
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6) Penjadwalan pertemuan dengan pejabat pelayanan pengaduan. 

b) Datang langsung ke kantor, dengan mengisi formulir regristrasi 

pengaduan, yang didalamnya memuat sebagai berikut: 

1) Menguraikan kronologis singkat permasalahan yang dihadapi  

2) Petugas akan meng-croos cek dengan pendataan pengaduan dan bukti 

pendukung, yang telah diisi oleh konsumen, dalam computer file.  

3) Kelengkapan laporan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu 

pejabat penerima pengaduan dan konsumen yang mengadu.  

4) Laporan pengaduan konsumen menjadi dasar pembuatan surat 

klarifikasi kepada pelaku usaha.  

5) Setiap surat yang terkirim, konsumen akan memperoleh tembusan.  

c) Media massa, pengaduan dapat diterima oleh Subdit Pelayanan Pengaduan 

melalui Media massa khususnya Surat Pembaca, untuk surat pembaca 

yang ditanggapi adalah:  

1) Memiliki data identitas lengkap serta menimbulkan gejolak sosial  

2) Berdampak pada kemanan, kenyamanan , dan keselamatan konsumen.  

3) Atas pengaduan yang disampaikan melalui media cetak harus 

dikumpulkan dalam kliping sebagai data awal yang akurat.  

4) Mengundang kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen. 
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d) Internet Pengaduan dari internet akan ditindak lanjuti dengan cara: 

mengklasifikasikan permasalahan, pengecekan identitas dan selanjutnya  

langsung ditanggapi via internet  

Selanjutnya PT PLN (Persero) APJ Surakarta melaksanakan register. 

Proses register / regristrasi adalah proses dimana data dimasukkan dalam sistem 

filling oleh petugas yang bersangkutan, sebagai berikut : 

a) Pengelompokan komoditi pengaduan  

b) Pembagian kasus kepada petugas yang bersangkutan  

c) Pemberian nomor  

d) Pendataan dalam filling  

e) Pengolahan jawaban kasus  

f) Pengiriman jawaban secara tertulis  

Tujuan register ini adalah untuk menciptakan alur komunikasi yang mudah 

untuk diakses oleh siapapun, selanjutnya melakukan filling status kasus pada 

akhir penanganan perkara.  
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6 Identifikasi Keluhan Pelanggan 

Keluhan pelanggan merupakan wujud dari ketidakpuasan pelanggan 

terhadap service yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti halnya yang terjadi di 

PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. Keluhan pelanggan yang muncul, tidak lain 

disebabkan karena pelayanan pihak perusahaan yang kurang begitu memuaskan 

konsumen. Berikut adalah data mengenai rekapitulasi pengaduan pelanggan lewat 

loket dan surat ditiap-tiap UPJ dibawah APJ Surakarta: 

 

Tabel : 4.2 

Rekapitulasi Pengaduan Pelanggan Lewat Loket dan Surat 

Berdasarkan UPJ PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

Tahun 2009 

 
Identitas Pelanggan 

No UPJ 
Nama  Alamat  No. Pel 

Hal Yang 
Diadukan 

Cek Keterangan 

1 Surakarta 
Kota 

Sri Lestari 
Dolah kawileh 
Susanto 
PT. Kiprah Tiga  
Novianto Adhi R 

Baron Cilik 
TempenBaturono 
Semanggi  
Balapan  
Pr. Pondok Indah 

170709-7 
024803-4 
171461-3 
171018-6 
171164-0 

Bayar mahal 
Bayar mahal 
Bayar mahal 
Bayar mahal 
Bayar mahal 

V 
V 
V 
V 
V 

Stand betul 
Stand betul 
Stand betul 
Stand betul 
Stand betul 

2 Manahan  RS. Brayat M 
 
Sri Marinasiah 
Kristiani SPd 
Murjoko 
Wiskinah A 
Atmosuharjo 

Brayat 
 
Jl. Pajajaran Utara 3 
Jl. Salak 3 
Jl. Rindu Kerten 2 
Jl. Slamet Gremet 
Jl. Kol Sutarto 

66334-8 
 
260319-0 
756963 
44200-4 
140013 
470270 

Bayar mahal 
 
Bayar mahal 
Bayar mahal 
Bayar mahal 
Bayar mahal 
Bayar mahal 

V 
 
V 
V 
V 
V 
V 

Alat meter rusak, 
diganti 
Salah baca, sdh diatasi 
Salah baca, sdh diatasi 
Salah baca, sdh diatasi 
Salah baca, sdh diatasi 
Mutasi terlambat 

3 Kartasura  Murdiah  
Prapto  

Kartasura 
Kartasura  

464653 
256645 

Bayar mahal 
Bayar mahal 

V 
V 

Salah baca, sdh diatasi 
Salah input, sdh diatasi 

4 Grogol  N I H I L 
5 Sukoharjo N I H I L 
6 Wonogiri N I H I L 
7 Jatisrono  N I H I L 
8 Karanganyar  N I H I L 
9 Palur  N I H I L 

10 Sragen  N I H I L 
11 Sumberlawang N I H I L 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 80 

 

Berdasarkan data tabel tersebut, di tahun 2009 pada UPJ Surakarta Kota terdapat 5 

keluhan, di UPJ Manahan 6 keluhan. di UPJ Kartasurra 2 keluhan, sedangkan 

untuk UPJ yang lain tidak terjadi keluhan pelanggan yang begitu signifikan, PLN 

menyebut ini sebagai ”zerro complain”. Hal ini disebabkan PLN selalu berusaha 

dalam meningkatkan pelayanannya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan 

oleh Peneliti kepada pihak PT. PLN APJ Surakarta, mengenai zerro complain 

adalah sebagai berikut: 

Sebenarnya, PT PLN (Persero) APJ Surakarta menganggap 
bahwa keluhan pelanggan sudah zerro meskipun ada, hal tersebut relatif 
sedikit. Sebab pihak APJ telah melakukan tindakan intern untuk 
meminimalisir angka keluhan. Tindakan-tindakan tersebut meliputi; (1) 
Perbaikan sistem baca meter melalui berbagai inovasi, (2) Teratur 
melakukan uji petik atau evaluasi lapangan, (3) Pembinaan terhadap staf 
secara teratur, (4) Adanya sistem denda kepada carter, apabila lalai 
tugas, dan (5) Usaha-usaha kehumasan dalam sosialisasi kepada 
masyarakat, baik melalui media cetak dan media elektronik.  

 

Meskipun PLN (Persero) APJ Surakarta telah menaggap bahwa keluhan 

pelanggan adalah zerro complain namun dalam penelitian keluhan apelanggan 

merupakan hal yang dapat dihindari oleh seluruh perusahaan, meskipun hanya 

sedikit. Keluhan pelanggan PLN (Persero) APJ Surakarta sangat bervariasi, 

namun dalam penelitian ini, Penulis mengidentifikasikan keluhan pelanggan PLN 

dalam beberapa kategori. Dari berbagai keluhan yang ditujukan para pelanggan 

terhadap PLN melalui media massa, diketahui bahwa masalah yang dihadapi para 

pelanggan mengenai service PLN diawal Januari 2009 sampai dengan Maret 2010 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel : 4.3 

Daftar Keluhan Pelanggan PLN (Persero) APJ Surakarta 

Melaui Media Massa 

Periode Januari 2009 s/d Maret 2010 

Jumlah keluhan per bulan 
No Klasifikasi Keluhan 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 
Total 

1.  Padamnya listrik 6 2 1 6 4 0 1 3 1 10 38 5 0 1 1 79 
2.  Alat meter listrik 2 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 12 
3.  Keluhan mengenai PJU 3 0 1 1 1 0 2 2 0 4 1 1 2 1 0 19 
4.  Pembayaran melalui 

BANK 
10 4 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24 

5.  Permintaan pemasangan 
listrik RT 

0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 9 

6.  Rencana denda yang 
dinaikkan - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 

7.  System Meter Prabayar - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Jumlah Keluhan 21 7 4 11 8 1 5 8 6 14 40 11 2 4 6 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

 

Berdasarkan tabel data tersebut diatas, terdapat 7 klasifikasi keluhan, yaitu 

tentang padam listrik, alat meter listrik, PJU, biaya bank, pemasangan instalasi 

listrik rumah tangga, rencana denda yang akan dianaikkan dan sistem baca meter. 

 

7 Penanganan Keluhan Pelanggan 

Penanganan keluhan pelanggan secara otomatis akan mempengaruhi 

citra perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Oleh 

karena itu, PT. PLN (Persero) APJ Surakarta menerapkan Management Pelayanan 

Pelanggan (Customers Serviece Management). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak Humas PT. PLN (Persero) APJ Surakarta menerangkan bahwa:  
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Management Pelayanan Pelanggan (Customers Service 
Management) adalah manajemen yang berorientasi kepada pemberian 
pelayanan prima yaitu pelayanan yang berkualitas tinggi kepada 
pelanggan atau konsumen. Pelayanan ini merupakan persyaratan 
mutlak pencapaian keseluruhan tujuan perusahaan.  
 

Didalam mewujudkan Management Pelayanan Pelanggan, maka pihak 

PLN selaku pelaku usaha dibidang penyedia listrik, menerbitkan KPTS Direksi 

PT PLN (Persero)/ No225K/D10/DIR/2000, yaitu: ”Memberikan Pelayanan 

dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-

masing.” Disamping itu, dengan ditetapkannya tahun 2002 sebagai Tahun 

Pelayanan Pelanggan sesuai edaran Direksi No. 001/DIR/2002 tanggal 3 Januari 

2002, maka seluruh unit agar melakukan program peningkatan pelayanan jangka 

pendek. 

Peningkatan pelayanan jangka pendek di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

diwujudkan dengan penanganan keluhan pelanggan secara maksimal. Penanganan 

keluhan pelanggan tersebut merupakan bentuk program TMP (Tingkat Mutu dan 

Pelayanan). Program TMP selanjutnya akan melahirkan Customers Appreciating 

Asset  

Menurut hasil wawancara dengan pihak PLN (Persero) APJ Surakarta 

mengenai Customers Appreciating Asset adalah sebagai berikut: 

Customers Appreciating Asset adalah kekayaan harta perusahaan 
yang nilainya terus bertambah sesuai dengan perjalanan waktu yang 
disebabkan karena bertambahnya simpati, dukungan yang akhirnya akan 
menimbulkan loyalitas. 

 
Berdasarkan penjelasan tersebut, penanganan keluhan secara efektif pada 

akhirnya akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, dalam penelitian 

ini, Penulis akan menjelaskan satu persatu mengenai keluhan pelanggan PLN 
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(Persero) APJ Surakarta, khususnya dalam kurun waktu Januari 2009 sampai 

dengan Maret 2010 

 

a) Padamnya listrik. 

Padamnya aliran listrik merupakan hal yang seringkali dikeluhkan 

pelanggan, terlebih lagi bila listrik padam secara tiba-tiba, tanpa adanya 

pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN. Gangguan listrik yang 

menyebabkan padamnya aliran listrik ke pelanggan adalah kerugian bersama. 

Baik bagi pelanggan, masyarakat maupun PLN.  

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa terdapat 79 kasus keluhan 

pelanggan mengenai pemadan listrik diwilyah kerja PT. PLN (Persero) APJ 

Surakarta. Sebenarnya PLN tidak menghendaki adanya gangguan apapun, 

sehingga menyebabkan pemadaman aliran listrik karena dengan adanya 

pemadaman tersebut berarti peluang PLN untuk menjual tenaga listriknya 

akan berkurang disamping kewajiban untuk mengatasi gangguan.  Berbagai 

keluhan pelanggan mengenai pemadaman listrik dapat dilihat di halaman 

lampiran. 

Padamnya listrik khususnya di area APJ Surakarta merupakan keluhan 

pelanggan yang paling sering dipublikasikan, terlebih lagi lewat media cetak. 

Berbagai akibat yang ditimbulkan karena padamnya listrik sering dilontarkan 

kepada pihak PLN. Keluhan pelanggan mengenai padamnya listrik dapat 

disimak dihalaman lampiran.  
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Sebenarnya, listrik padam tidak semata-mata merugikan bagi 

kepentingan satu  pihak, namun hal ini juga merugikan kepentingan bersama. 

Listrik padam karena terdapat beberapa alasan. Dan alasan-alasan tersebut 

sangat tidak bisa dipersalahkan. Sebenarnya, listrik di suatu area padam ada 

dua penyebabnya 

Pertama, listrik padam karena adanya pekerjaan pemeliharaan atau 

perbaikan. Keadaan semacam ini disebut dengan pemadaman terencana, 

sehingga PLN memastikan menyampaikan pemberitahuan kesemua pelanggan 

melalui media yang ada seperti radio, surat kabar, maupun surat 

pemberitahuan resmi dari PLN. Jenis pekerjaan pemeliharaan yang biasanya 

dilakukan oleh pihak PLN diantaranya adalah: 

1) Penggantian connector 

2) Penggantian kawat yang sudah tidak layak pakai 

3) Penggantian tiang besi yang kropos termasuk tiang yang miring 

4) Penggantian trafo distribusi overload 

5) Pengecatan tiang 

6) Rabas-rabas pohon dan pembersihan kerangka layang-layang dijaringan 

PLN 

7) Penggantian kawat sambungan rumah 

Dalam melaksanakan tugas ini pihak PLN harus memadamkan listrik di 

area tersebut. Sebab hal ini berhubungan dengan keselamatan staf PLN yang 

bertugas, apalagi saat dilakukan pemasangan ataupun penyambungan aliran 
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listrik PJU. Waktu lama padam mulai jam 08.00 sampai jam 16.00WIB 

mengingat banyaknya yang harus dipelihara dan untuk efektifitas 

Kedua, listrik padam disebabkan gangguan. Ganggguan ini ada dua 

macam, yaitu gangguan alam dan gangguan material/ teknis. Gangguan alam 

diantaranya: hujan, angin, tanah longsor, banjir, pohon tumbang, jaringan 

tertimpa bahan-bahan lain, gempa bumi dan lain-lain. Sedangkan gangguan 

material/teknis diantaranya: sambungan kawat kendor, sambungan distribusi 

meledak kawat jaringan terputus, dan lain-lain   

Namun demikian, PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap gangguan listrik selama  24 jam, membuka tempat pelayanan gangguan 

selama juga melakukan pencegahan secara preventif. Misalnya melakukan 

pemeliharaan jaringan secara rutin dan terencana. Secara periodic juga 

melaksanakan penyuluhan mengenai kelistrikan bagi masyarakat atau pelanggan 

PLN. Pelayanan gangguan dapat dihubungi melalui telepon atau datang 

langsung ke tempat pelayanan ganngguan yang melayani selama 24 jam. 

Kantor pelayanan gangguan didukung oleh mobil, peralatan kerja, dan 

sarana lain guna mendukung pelayanan gangguan termasuk tenaga personil. 

Meskipun masih banyak satuan PLN yang terbatas fasilitasnya, tetapi PLN 

selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam kurun waktu 2007 

sampai dengan 2010, PLN telah melaksanakan monitoring, Data mengenai 

monitoring gangguan PLN (Persero) APJ Surakarta adalah sebagai berikut 

Tabel : 4.4 

Monitoring Gangguan PLN (Persero) APJ Kota Surakarta 
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Bulan 
No Tahun 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Jumlah 

1.  2007 96 73 98 52 67 39 36 62 58 114 56 57 808 
2.  2008 85 133 143 88 58 67 43 33 28 61 105 83 927 
3.  2009 67 79 102 58 47 46 50 30 26 25 25 24 579 
4.  2010 75 68 84 - - - - - - - - - - 
Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

Berdasarkan tabel tersebut, PLN (Persero) APJ Surakarta telah 

mengatasi gangguan termasuk perawatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, 

pihak PLN membentuk satu tim yang terdiri dari tiga orang untuk mengatasi 1 

gangguan diarea tertentu, yang terdiri dari satu orang supervisor, satu orang 

tenaga tehnis dan seorang lagi membantu dalam pemantau kode batas tegangan. 

Biasanya waktu yang dibutuhkan dalam perawatan tersebut tidak lebih dari 

sehari. 

PLN (Persero) APJ Surakarta mempunyai banyak aset dalam 

mendistribusikan pasokan listrik kepada pelanggannya, salah satunya adalah 

trafo. Jumlah trafo PLN (Persero) APJ Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel: 4.5 

Aset Trafo PLN (Persero) APJ Surakarta 
 

TRAFO DISTRIBUSI 
1 PHASA 3 PHASA 

NO UPJ 

BUAH KVA BUAH  KVA 
1. Surakarta Kota 888 39.181 350 36.100 
2. Manahan  1.632 67.350 316 44.355 
3. Kartasura 412 18.601 158  16.270 
4. Karanganyar 1.147 39.519 52 4.860 
5. Sukoharjo 689 28.985 123 13.145 
6. Wonogiri 1.119 38.952 37 3.320 
7. Sragen 377 16.701 141 17.470 
8. Palur 1.564 52.647 43 4.910 
9. Jatisrono 1.472 46.531 64 3.960 
10. Sumberlawang 1.659 50.970 50 6.340 
11. Grogol 1.684 44.900 12 920 

Jumlah  12.643 444.337 1.346 151.650 
Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 
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Berdasarkan tabel tersebut, jumlah aset berupa trafo yang dimiliki pihak 

PLN sangatlah banyak, oleh karena itu diperlukan perawatan agar pasokan 

listrik kepada pelanggan tidak terputus. Untuk menjaga hal tersebut maka pihak 

PLN selalu tanggap terhadap segala gangguan yang berhubungan dengan trafo 

mengingat bahwa trafo merupakan asset penting milik PLN dalam 

mendistribusikan pasokan listrik bagi pelanggan.  

Pada periode Januari 2009 sampai dengan September 2009, telah terjadi 

kerusakan trafo yang menyebabkan ganggguan listrik, namun demikian hal 

tersebut sudah dapat diatasi oleh pihak UPJ yang berada dibawah APJ. 

Mengenai jumlah kerusakan trafo sekaligus penanganannya dijelaskan pada 

grafik berikut:  

Gambar : 4.5 

Grafik Kerusakan Sekaligus Penanganan Trafo 

PT. PLN (Persero) APJ Kota Surakarta 

Periode Januari s/d September 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut gambar tersebut, terjadi kerusakan sekaligus penanganan trafo 

yang mana pada bulan Janurai berjumlah 36, bulan Februari berjumlah 33, bulan 
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Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ 
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Maret berjumlah 34, bulan April berjumlah 29, bulan Mei berjumlah 15, bulan 

Juni berjumlah 11, bulan Juli berjumlah 19, bulan Agustus berjumlah 8 dan 

pada bulan September berjumlah 20. Dari sekian kasus tersebut, seluruhnya 

sudah ditangani oleh pihak PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Berdasarkan data gambar 4.5 mengenai kerusakan sekaligus penanganan 

trafo, kerusakan tersebut masih terbilang sedikit, apabila dibandingkan dengan 

seluruh jumlkah trafro yang dimiliki  PLN (Persero) APJ Surakarta berdasarkan 

tabel 4.5 sebelumnya. Sehingga, disimpulkan bahwa pihak PLN selalu berupaya 

mengatasi gangguan dalam menjaga pasokan listrik disuatu daerah. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga loyalitas pelanggan PLN terhadap pelayanan PLN 

terlebih lagi dalam peningkatan kepuasan pelanggan dan mengurangi keluhan. 

Berdasarkan seluruh pemaparan tersebut diatas, upaya PLN dalam 

mengatasi keluhan pelanggan mengenai padamnya listrik adalah dengan 

mengoptimalkan kerja pelayanan gangguan listrik selama 24 jam disetiap UPJ 

serta melaksanakan publikasi lebih dini kepada masyarakat apabila akan 

melaksanakan pemadaman. Seperti yang telah dilakukan PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta berikut: 

 

 

Harian Joglosemar, Edisi 20 Januari 2009  
 
Purbayan- PT PLN (Persero) UPJ Surakarta kota menginformasikan 
adanya permadaman listrik pada hari kamis (21/1). Pemadaman listrik 
akan terjadi di jalan Moh. Yamin, dan sekitarnya yang dilakukan mulai 
pukul 09.00 wib hingga 13.00 WIB. 
Rilis yang diterima Joglosemar, Selasa (19/1) menyebutkan bila 
pemadaman dilakukan karena ada pekerjaan pergeseran tiang di Pole 
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MKN 06/0032/B005. Diharapkan para pelanggan atau masyarakat bisa 
memaklumi atas pemadaman listrik. 

 

Harian Solopos, Edisi 2 Maret 2010 
 
PT PLN (Persero) UPJ Manahan akan melakukan pemadaman listrik 
sementara di kecamatan Jebres, Rabu (3/3). Pemadaman tersebut 
terpaksa dilakukan karena ada perbaikan jariinga dan pemeliharaan 
jaringan tegangan menengah (JTM) dan rabas pohon. Manajer PT PLN 
(Persero) UPJ Manahan Maryanto dalam rilis yang diterima Espos, 
Senin (1/3) menjelaskan sejumlah titik yang akan menerima pemadaman 
listrik adalah kawasan jalan Adi Sucipto, Karangasem, dan Bulukan 
 
 
Harian Solopos, Edsis 10 Maret 2010 
 
PT PLN UPJ Manahan akan melakukan pemadaman sementara pada 
Sabtu (13/3) pukul 08.00WIB 14.00 WIB. Manajer PT PLN UPJ 
Manahan , Maryanto DS ST, dalam siaran pers yang diterima Espos 
menyatakan pemadaman meliputi sebagian wilayah Jl. Siwalan, Jajar 
dan sebagian  JL. A Yani. Pemadaman dilakukan untuk melakukan 
pekerjaan penggantian cross arm dan rabas-rabas pohon  
 

 
Terlebih lagi, pihak PLN juga memberikan tanggapan terhadap 

keluhan pelanggan, salah satunya adalah sebagai berikut: 

Harian Solopos, 20 November 2009 

Kami menyampaikan terimakasih informasi yang bapak Doel Pawiero 
dan bapak Ipoenk, Bulukerto Wonogiri sampaikan leawat kring Solopos, 
Senin 16/11.  
Pada 4 November 2009 pukul 08.20 – 10.46 WIB, terjadi pemadaman 
karena gangguan sistem incoming trafo II GI Wonogiri. Lalu pada 10 
nov pukul 16.52 – 18.13 WIB, listrik pdam karena lecroser WG4-
559/321D, jaringan tertimpa pohon jati di pole WG4-132/81. Pada 11 
November pukul 12.25-15.14 WIB dan pukul 17.00-18.43 listrik padam 
karena pengurangan beban. 
Kemudian pemadaman pada tanggal 13 November pukul 09.00- 
15.40WIB karene PLC pengurangan beban. Terakhir pada 14 November 
pukul 15.03-17.07 WIB, listrik padam karena gangguan incoming trafo I 
dan II GI Wonogiri. Daerah yang padam adalah wilayah kerja UPJ 
Jatisrono dan UPJ Wonogiri. Mohon maaf dan terimakasih atas 
informasi yang bapak berikan. 
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Soeharmato 

Humas PLN APJ Surakarta 
 

 

Dengan melakukan kegiatan sosialisasi lewat media massa 

diharapakan keluhan pelanggan mengenai padam listrik dapat diminimalisir.   

 

b) Keluhan mengenai alat meter listrik  

Keluhan pelanggan yang berhubungan dengan alat meter listrik sangat 

bervariasi. Dimulai dari kesalahan pembacaan meteran, yang mengakibatkan 

kesalahan tagihan listrik sampai pada alat meter yang rusak. Berdasarkan 

Tabel 4.3, diketahui bahwa terdapat 12 kasus keluhan ini. Kesalahan 

pembacaan meteran merupakan salah satu keluhan pelanggan yang dianggap 

krusial, sebab hal ini sangat nyata merugikan pihak pelanggan dan PLN juga. 

Berbagai keluhan pelanggan mengenai persoalan alat meter listrik dapat 

dilihat dihalaman lampiran. 

Keluhan yang berkenaan dengan alat meter listrik bila tidak segera 

ditangani, akan memunculkan masalah-masalah baru, salah satunya adalah 

kesalahan baca meter. Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi melalui kerjasama 

antara pelanggan dan pihak PLN, keluhan yang berkenaan dengan alat meter 

listrik dapat diminimalisir apabila pelanggan juga teliti dan cermat dalam 

mengkontrol kebutuhan listrik yang telah dipakainya dan juga selalu menjaga 

komunikasi dengan pihak PLN.  
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Pelaksanaan Pembacaan Meter di APJ Surakarta ada tiga perusahaan 

yang melaksanakan kontrak kerjasama dengan PLN APJ Surakarta, yaitu 

1) PT. Radite Kasih Julung Kembang 

2) PT. Musdipa Inti Sejahtera 

3) PT. Rojoimo (Manunggal Karya) 

Petugas membawa alat untuk membaca meter yang namanya Portable 

Data Entry (PDA) atau Portable Data Transfer (PDT). Pembacaan meter 

dimulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 3 setiap bulan.Alat tersebut dibawa 

menuju dekat pesawat meter KwH masing-masing pelanggan. Dari ujung 

PDE/ PDT (Scanner) diarahkan ke Barkode (kertas dengan pengaman  

komunity) data pelanggan. Setelah konek akan keluar cahaya  merah 

kemudian di entry stand meter sesuai angka yang ada di pesawat meter.  

Apabila seluruh proses tersebut sudah dilakukan, maka pembacaan 

meter dianggap telah selesai dengan baik, selanjutnyas petugas mengambil 

kartu meter langganan untuk diisikan angka stand meter yang telah dibaca tadi 

dengan membubuhkan paraf. Pelanggan berkewajiban untuk ikut menkoreksi 

dan paraf di kartu meter dan pelanggan. Sehingga, apabila terjadi kesalahan 

pembacaan meter atau kesalahan lain agar dilaporkan ke unit terdekat, untuk 

dibetulkan sesuai dengan kenyataan di pelanggan. 

Meskipun demikian, saat ini PLN mulai menerapkan inovasi baru 

untuk mengurangi kesalahan baca meter, hal ini dengan sistem photo. Sistem 

photo dilakukan hanya dengan memotret angka yang ada di stand meter listrik. 

Inovasi PLN ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan baca meter, namun 
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sistem ini belum sepenuhnya efektif dijalankan, karena masih banyak lagi hal-

hal yang harus disiapkan agar sistem baru ini berjalan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, agar rekening listrik sesuai 

dengan pemakaian, maka: 

1) Pastikan Petugas Pencatat Meter (Carter) mencatat secra rutin dirumah 

anda dan kartu meter ditul;is hasil pembacaan 

2) Apabila tidak sesuai segera hubungi kantor PLN terdekat  

3) Pastikan rekening listrik anda sesuai pemakaian 

4) Usahakan membayar rekening listrik tidak terlambat antara tanggal 6 – 20 

setiap bulan dan untuk menghindari antrian bayarlah rekening lebih awal 

atau dapat melalui bank. 

 

Selain masalah baca meter, keluhan pelanggan yang berkenaan dengan 

alat meter listrik adalah masalah kerusakan alat meter. Kerusakan alat meter 

listrik dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu pelanggan maupun PLN 

sendiri. Dalam menangani keluhan pelanggan tersebut diperlukan kerjasama 

antara kedua belah pihak. 

Pelanggan hendaknya segera melapor pihak PLN, keluhan pelanggan 

mengenai kerusakan alat meter akan segera diatasi, dengan wewenang APJ 

Surakarta maka melalui UPJ terdekat, pihak PLN memberikan mandat agar 

segera mengatasi masalah tersebut. Dalam mengatasi masalah ini, maka pihak 

PLN mengirimkan 1 unit personil yang terdiri dari 2 orang, yang satu bertugas 

memberikan kode (supervisor) dan yang satunya lagi adalah tenaga teknis.  
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Apabila kerusakan dapat diatasi dengan menggunakan alat seadanya, 

maka dapat alat meter listrik dapat langsung dipasang kembali. Namun bila 

belum dapat diperbaiki, maka alat meter listrik akan dibawa oleh petugas 

untuk diperbaiki di kantor PLN. Perbaikan tersebut biasanya membutuhkan 

waktu 2 sampai dengan 5 hari tanpa memutuskan pasokan listrik ke 

pelanggan. Sehingga pelanggan tetap bisa menikmati listrik tanpa alat 

tersebut. 

Meskipun demikian, pihak PLN selalu berusaha meningkatkan 

pelayanannya kepada pelanggan, agar terwujud kepuasan pelanggan. Berikut 

merupakan salah satu bentuk kepuasan pelanggan PLN yang di sampaikan 

melalui media massa melalui harian Suara Merdeka halaman 17 kolom 1, edisi 

1 Mei 2009 

Terimakasih PLN UPJ Manahan, yang telah mengirim pak Widodo 
memperbaiki listrik rumah saya, di Perum Nilasari. 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut, PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

selalu berusaha memberikan service secara maksimal pada pelanggan, dengan 

begitu loyalitas pelanggan terhadap PLN tetap terjaga. 

 

 

c) Keluhan mengenai PJU (Penerangan jalan Umum) 

Keluhan pelanggan yang berhubungan dengan PJU sangat bervariasi, 

dari persoalaan permintaan pemasangan PJU bahkan permintaan penerangan 

lampu-lampu hias di area publik, juga masuk didalam persoalan ini. 

Sebenarnya, permintaan pelanggan PLN terhadap penambahan PJU 
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(Penerangan Jalan Umum) ataupun perawatannya merupakan salah satu 

keluhan yang biasanya diutarakan oleh pelanggan PLN.  

Menurut Tabel 4.3 diketahui bahwa, terdapat 19 kasus keluhan 

pelanggan mengenai hal ini. Pelanggan memberikan keluhan seperti ini 

biasanya dipicu oleh keadaan lingkungan mereka, dimana penerangan sangat 

dibutuhkan. Biasanya, hal ini berkaitan dengan keamanan lingkungan ataupun 

kerawanan berlalulintas. Keluhan  pelanggan PLN mengenai PJU dapat dilihat 

dihalaman lampiran. 

Keluhan pelanggan mengenai Penerangan Jalan Umum merupakan 

bentuk kepedulian masyarakat setempat akan lingkungan mereka. Menurut 

hasil wawancara dengan pihak PT.PLN (Persero) APJ Surakarta, 

menerangkan bahwa masyarakat yang mengajukan keluhan mengenai APJ 

didasarkan atas beberapa hal, yaitu (1) jalan yang membutuhkan penerangan 

tersebut merupakan jalan utama, (2) jalan/ daerah tersebut mempunyai tingkat 

kerawanan kecelakaan dan/ atau sering terjadi tindak kriminal, dan (3) jalan/ 

daerah tersebut mempunyai sesuatu yang harus dijaga akan keamanannya, 

misalnya tempat cagar budaya 

Sebenarnya PJU dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemda 

bertanggung jawab atas perawatan sarana dan prasarana untuk PJU, sedangkan 

PLN hanya bertanggunjawab atas kontinyuitas pasokan listrik. Disamping itu 

PLN juga membantu pemungutan pajak penerangan yang kemudian 

disetorkan ke kantor Kas Pemda seperti yang tertuang didalam perjanjian 

kerjasama antara PT. PLN (Persero) APJ dengan Pemda/ Pemkot terkait 
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Pengajuan permohonan PJU baru adalah ditujukan ke Pemda, karena 

tugas Pemda termasuk mengelola PJU yang meliputi: 

1) Mengadakan material, missal: bola lampu, tiang dan jaringan 

2) Mengurus penyambungan tenaga listrik ke PLN 

3) Memelihara seluruh perlengkapan ke PJU 

Pemda berkewajiban membayar seluruh rekening PJU kepada PLN 

bagi lingkungan perumahan yang dibangunnya dengan syarat: 

1) Mengajukan permohonan ke PLN, 

2) Menyertakan copy KTP direktir pengembang atau yang diberi kuasa, 

3) Menyertakan sket jalan yang akan dipasang PJU, 

4) Tarif yang dikenakan adalah tarif P-3. 

Menurut uraian diatas, keluhan masyarakat mengenai pemasangan PJU 

lebih efektif ditujukan kepada Pemda setempat. Disamping itu, Keluhan 

pelanggan mengenai PJU, dapat dengan mudah diatangani oleh pihak PLN 

APJ Surakarta apabila masyarakat yang bersangkutan dengan Pemda setempat 

sudah memiliki kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan-

ketentuan berikut: 

 

Prosedur/ Tatacara Permintaan Aliaran Listrik Untuk Penerangan 

Jalan Umum (PJU) Tarif P-3 

1) Permintaan bisa berasal dari Pemda setempat, kelompok warga masyarakat 

atau dari suatu Kawasan Perumahan 

2) Ada 2 kategori tanggungjawab dalam pegelolaan PJU yaitu: 

a. Beban ditanggung melalui swadaya masyarakat/ murni masyarakat 
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· Biaya pembangunan investasi (Jaringan, instalasi, peralatan) 

pemeliharaqan dan pembayaran rekening listrik bulanan 

ditanggung oleh warga masyarakat sendiri. Untuk kategori ini 

warga masyarakat melalui ketua kelompok/ warga yang 

ditunjuk dapat mengajukan permintaan aliran listrik langsung 

ke kantor PLN terdekat dan PLN yang akan memproses sesuai 

ketentuan/ prosedur yang sama dalam melayani permintaan 

calon pelanggan umum/ rumah tangga biasa 

· Membayar biaya penyambunan dikantor PLN. Terkait sesuai 

ketentuan TDL yang berlaku 

· Pemasangan instalasi PJU dilakukan oleh BTL yang sah dan 

tersdaftar di kantor PLN terkait 

b. Beban ditanggung/ dibebankan kepada Pemerintah Daerah 

· Biaya pembangunan investasi (jaringan, instalasi, peralatan) 

pemeliharaan dan biaya rekening bulanan ditanggung oleh 

Pemda setempat. Namun demikian dapat pula dilakukan secara 

terpisah sesuia dengan erbijakan Pemda masing-masing. Untuk 

kategori ini warga masyarakat melalui ketua kelompok yang 

ditunjuk harus mengajukan peermintaan aliran listrik melalui 

Pemda Tk II 

· Membayar biaya penyambungan dikantor PLN terkait sesuai 

dengan ketentuan TDL yang berlaku 

· Pemasangan instalasi PJU dilakukan oleh BTL yang sah dan 

terdaftar di kantor PLN terkait 

Penyambungan aliran listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang 

tidak melalui prosedur diatas maka sambungan PJU tersebut sangat 

membahayakan kepentingan umum dan merugikan masyarakat disekitar 

serta merugikan negara. 
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Dalam menangani keluhan seperti ini PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

menyelesaikannya dengan bekerjasama dengan Pemda setempat. Apabila 

sudah terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda, maka PLN hanya 

tinggal menyuplai pasokan listrik. 

 

d) Pembayaran rekening listrik melalui bank (pengenaan tarif) 

Keluhan pelanggan mengenai pengenaan tarif bank sebesar Rp.1600 

sampai dengan Rp.5000 merupakan keluhan pelanggan yang sering terjadi di 

awal tahun 2009 bahkan sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan adanya 

miss komunikasi antara PLN dan pelanggan, sehingga menyebakan 

kesalahpahaman. Berdasarkan Tabel 4.3 terdapat 24 kasus seperti ini.  

Sebenarnya, pembayaran rekening listrik baik melalui bank maupun 

kantor pos merupakan suatu inovasi yang dilakukan pihak PLN yang 

bertujuan untuk mempermudah para pelanggan PLN dalam pelunasan 

rekening listriknya. Namun, sosialisai yang belum begitu efektif mengenai 

inovasi tersebut menyebabkan timbulnya komplain dari pelanggan. Beberapa 

komplain pelanggan mengenai pembayaran listrik melalui bank dapat dilihat 

di halaman lampiran.  

Keluhan pelanggan mengenai pengenaan tarif bila melakukan 

pelunasan rekening listrik dipicu oleh kebijakan baru pemerintah tentang 

penerapan kebijakan PPOB (Payment Point Bank). PPOB adalah layanan 

pembayaran rekening listrik pelanggan PLN secara online melalui jasa bank. 

Penerapan kebijakan ini berdasarkan Keputusan Manajemen PT PLN 
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(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D I Yogyakarta APJ Surakarta dengan 

No: 017.Pm/MAPJ-SKA/2008. Kebijakan ini mulai diterapkan di Jawa 

Tengah khususnya di Surakarta pada Desember 2008. 

Saat ini, PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah menjalin 

kerjasama dengan tujuh bank serta Pos Indonesia, ketujuh bank tersebut yakni: 

BNI, BRI, NISP, Bank Bukopin, Bank Danamon, BPR KS, dan Bank Mandiri. 

Dan melalui PPOB pelanggan juga dapat membayar rekening listrik disemua 

delivery channel bank seperti: mesin ATM, auto debet, kartu kredit, sms 

banking hingga internet banking. Berbagai fasilitas tersebut dapat diakses bagi 

nasabah yahg bersangkutan. Akan tetapi bagi pelanggan yang tidak menjadi 

nasabah bank, bank telah menjalin kerjasama dengan payment point KUD 

maupun warung kecil downline nya bank untuk dapat menerima pembayaran 

listrik. 

Gambar: 4.6 

Alur Pembayaran PPOB 
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Keterangan: 

1 dan 2 : Pelanggan PLN yang memiliki rekening di bank dapat menikmati 

layanan online yang disediakan oleh bank-bank yang telah bekerjasma 

dengan PT PLN (Persero). 

3 : Layanan tersebut terdiri atas sms banking, Internet banking, Auto 

debet, Mesin   ATM dan Kartu kredit. Dengan waktu layanan 24 jam. 

4 : Laporan pembayaran langsung masuk ke bank-bank yang bersangkutan 

dan kemudian diproses oleh pihak bank. 

5 : Kemudian disetiap bulannya sesuai dengan batas waktu pembayaran 

rekening listrik yang telah ditetapkan pihak bank bertanggung jawab 

memberikan laporan. 

a dan b : Bagi pelanggan yang tidak memiliki rekening bank dapat juga 

manikmati fasilitas pembayaran rekening listrik dengan sistem PPOB 

dengan melalui downliner-downliner bank yang tersebar diselururh 

wilayah Surakarta hanya dengan memberi nomor keterangan rekening 

listrik 

c dan d : downliner-downliner bank membayarkan uang pembayaran 

rekening listrik para pelanggan PLN ke perusahaan SMG (Penyedia 

jaringan PPOB) yang telah bekerjasama dengan pihak bank 

e : dan setiap bulannya pihak bank bertanggungjawab melaporkan laporan 

keuangan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan PLN ke PT PLN 

(Persero) sesuai denmga batas waktu yang ditetapkan dan kemudian 

bertanggungjawab menstransfer uang ke PT PLN (Persero)  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 100 

Pengenaan Biaya Administarsi Bank 

Pemanfaatan layanan perbankan untuk beberapa jenis transaksi 

keuangan atau pembayaran, pada umumnya oleh bank dikenakan biaya 

administrasi. Demikian juga pembayaran tagihan listrik melalui Payment 

Point Online Bank (PPOB), pihak bank menetapkan biaya administrasi 

sebesar Rp.1600 sampai Rp.5000. biaya adminstrasi ini sepenuhnya menjadi 

kewenangan bank, sehingga tarif yang ditetapkan antara bank yang satu 

dengan yang lain berbeda-beda. 

Biaya administrasi bank dikenakan sebagai konsekuensi pemanfaatan 

layanan bank dan untuk mengganti biaya sarana dan prasarana online. Dan 

juga digunakan oleh masing-masing bank sebagai investai untuk 

mengembangkan infrastruktur jaringan teknologi informasi, pemeliharaan atau 

perawatan jaringan dan penyempurnaan sistem layanan yang dibangun pada 

setiap payment point yang menjadi downline bank. 

Dalam bekerjasama dengan pihak bank PT PLN (Persero) hanya 

memperoleh jaminan dan dukungan sepenuhnya dari pihak bank bahwa uang 

pembayaran tagihan listrik pelanggan dijamin keamanannya dan terlindungi 

dari tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pelanggan. 

PT. PLN dari hasil kesepakatan dengan pihak bank, PT PLN 

bertanggungjawab memberi ongkos tagih kepada pihak bank. Dan pihak bank 

bertanggngjawab kepada PT. PLN melaporkan dan menyetorkan uang. 

Berikut ini daftar layanan Praqtis pelanggan PLN Jateng dan DIY 
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Tabel : 4.6 

Daftar Layanan Praqtis Pelanggan PLN Jateng dan DIY 

Biaya Administrasi Bank 

No Nama Lembaga Loket/ 

Teller 
ATM 

Auto 

Debet 

Phone 

Banking 

Mobile 

Banking 

Internet 

Banking 

Credit 

Card 

1 Bank Central Asia Gratis 2000 2000 2000 2000 - gratis 

2 Bank Panin 2500 2500 2500 1650 2500 2500 - 

3 Bank Rakyat Indonesia 2000 2000 - - - - - 

4 Bank Buana Indonesia  2000 2000 2000 - 2000 - - 

5 Bank Tabungan Negara 2000 2000 2000 - 2000 - - 

6 BPR Karyajatnika Sadaya 2500 1500 1500 - - - - 

7 Bank Lippo - 2000 - - - 2000 5000 

8  Bank NISP - 2500 2500 2500 - - - 

9 Bank Bumi Putra 4000 2500 2500 - - - - 

10 Bank Bukopin 1500 1500 1500 - - 1500 - 

11 Bank Hagakita  2500 2500 2500 - - - - 

12 Bank Victoria 2500 - 2500 - - - - 

13 Bank Niaga - - 3500 - - - - 

14 Bank Century 2500 - 2000 - - - - 

15 Bank Mega - 2000 2000 2000 2000 - - 

16 Bank BII - 2000 5000 - - - - 

17 Bank Ganesha 2000 2000 2000 - - - - 

18 Citibank - - Gratis - - - 5000 

19 Bank Ina Perdana 2500 - 2500 - - - - 

20 Bank Maspion 2000 2000 2000 - - - - 

21 Bank ABN Amro - - 1500 - - - 5000 

22 Bank Danamon - 2500 2500 - - - Gratis 

23 Bank Mandiri Syariah 2500 2500 2500 - - - - 

24 Bank HSBC - - 5000 - - - 5000 

25 Bank Mandiri 4000 2500 4000 2500 2500 2500 2000 

26 Bank Permata - 2000 2000 2000 2000 2000 - 

27 Bank Ekonomi 5000 Gratis Gratis Gratis - - - 

28 PT. Pos Indonesia Gratis - - - - - - 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 
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Berdasarkan daftar Layanan Praqtis Pelanggan PLN Jateng dan DIY 

tersebut, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pembayaran rekening 

listrik, namun demikian bagi pelanggan PLN yang tidak mempunyai 

rekening di bank, mereka dapat melakukan pembayaran rekening listrik di 

kios-kios yang yang sudah tersebar di beberapa tempat, berikut adalah 

daftar alamat kios pembayaran online didaerah Surakarta 

Tabel : 4.7 

Daftar Alamat Kios Pembayaran Online di daerah Surakarta 

Grogol 

1. KSU Mawar Kec. Pasar Kliwon 

2. PT. Wahana Sejahtera Jl. Langen Harjo 42  

3. CV. Cipta Solobaru Jl. Palem Raya Solobaru 

 

Manahan  

1. PT. Wahana Sejahtera Jl. Malabar Utara no. 32-33 Mojosongo 

2.  PT. Wahana Sejahtera Jl. Setiabudi no. 87 Surakarta 

3. KUD Gondang Rejo Jl. Raya Solo Purwodadi Km 15 

4. Kal. Mojosongo Kal. Mojosongo 

5.  Kal. Sumber Kal. Sumber 

6. KPN Asih Jl. Mangunsarkono 

7.  KOP Penca Harapan Jl. Ir. Soetami no 88 

8. KPRI Guyub Rukun Jl. Tanjung IX no 10 Kawangasem 

9. Kal. Manahan  Jl. Manyar Gremet 

10 Kal. Banyuanyar Jl. Adi Sumarmo 56 
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Palur  

1. KBKR- Ngringo Palur Jl. Nusa Indah no 14 Perumnas Palur 

2. KUD Kebak Kramat Wirorejan Kebak Kramat 

3. KUD Kebak Kramat Jl. Raya Simo Kebak Kramat 

4. CV. Cipta Jaya Jl. KS Tubun no 3 Wonogiri 

 

Surakarta Kota 

1 KSU Mawar Kal Pasar Kliwon 

2. KSU. Bineka Karya Jl. Makam Haji no 433 

3. KSU. Kal Tipes Jl. Cokro Baskoro III/ 113 

4. KOP. Penca Harapan Jl. Ir Soetami no 88 

5. KSU Sedyo Mulyo Jl. Tegal Keputren RT 4/ 4 

6. KSU Kel Kratonan Jl. Pringgodanmio Surakarta 

7. PT. Wahana Sejahtera Jl. Arifin no 8 

8. PT. Wahana Sejahtera (Loket 

Mobil Keliling) 

Jl. Arifin no 11 

9. KPN Sejahtera JL. Kyai Mojo, Semanggi 

10 KPN Guyub Rukun Jl. Tanjuung IX no 10 Karangasem 

11. PT. Candi Mulya Jl. Pinang no 354 Sukoharjo 

12. KUD Dewi Sri Jl. Desa Blimbing Kec Gatak 

13.  CV. Cipta Jaya Gerai Mall, Solo 

Square 

Jl. Slamet Riyadi 

14. CV. Cipta Jaya (Hypermart 

Grand Mall)  

Jl. Slamet Riyadi 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

Dalam menangani keluhan seperti ini PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta, sudah memberikan penjelasan mengenai posisi PLN didalam 

kebijakan PPOB tersebut. Bagi pelanggan yang tidak menginginkan 

dikenakan tarif bank atas pelunasan rekeningnya, maka secara langsung dapat 

melakukan pelunasan rekening listrik di kantor-kantor UPJ secara langsung. 

Kebijakan PPOB dibentuk semata-mata untuk memberikan kemudahan 
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pelanggan guna melunasi rekening listriknya dimana saja, dan mengurangi 

antrian, terlebih lagi bagi pelanggan yang sibuk. 

 

e) Permintaan akan pemasangan instalasi listrik rumah tangga 

Keluhan pelanggan mengenai permintaan akan pemasangan instalasi 

listrik  merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi. Terlebih 

lagi, bagi calon pelanggan PLN yang baru pindah di daerah APJ Surakarta. 

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 9 keluhan, keluhan pelanggan seperti ini 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah prosedur, lamanya waktu 

pemasangan dan kepastian biaya yang harus dibayar calon pelanggan kepada 

PLN. Berbagai keluhan pelanggan yang berkaitan dengan permintaan akan 

pemasangan instalasi listrik selanjutnya dapat disimak dihalaman lampiran. 

Keluhan pelanggan mengenai permintaan akan pemasangan instalasi 

listrik rumah tangga muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

yang biasa menjadi bahan keluhan pelanggan adalah tentang prosedur 

pemasangan intstalasi listrik, kepastian biaya pemasangan dan lamanya waktu 

yang dibutuhkan.  

Meskipun demikian, diantara keluhan-keluhan yang sebelumnya, 

keluhan akan pemasangan instalasi listrik ini paling cepat penanganannya. Hal 

ini dikarenakan adanya mis komunikasi dari pihak PLN dan calon pelanggan, 

dengan begitu  mengakibatkan citra PLN menjadi menurun. PLN dianggap 

tidak responsife terhadap permintaan pengguna jasanya, bahkan yang lebih 

buruk lagi seringnya kritikan-kritikan dari para pelanggan yang tidak puas 
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terhadap layanannan PLN yang akhirnya menyorot PLN sebagai satu-satunya 

provider penyedia listrik memonopoli. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memberikan penjelasan 

tentang  prosedur pasang listrik. 

Tabel : 4.8 

Prosedur Pasang Listrik 

No Subject Item Pekerjaan 

1 CALON 

PELANGGAN 

Mengajukan permintaan pasang baru (PB) ke PLN dan mengisi form 

permohonan dan menyerahkan: 

1. Copy KTP yang masih berlaku sesuai lokasi PB 

2. Denah lokasi rumah/ persil/ bangunan 

3. Copy rekening listrik tetangga terdekat 

4. Mengisi nomor telepon yang dapat dihubungi  

2 PLN 1. Melaksanakan survey teknis 

a. Cek lokasi rumah/ persil/ bangunan 

b. Cek jaringan listrik dan beban trafo terdekat 

c. Cek persediaan material 

2. Membuat survey jawaban 

a. Penangguhan dan masuk daftar tunggu 

b. Persetujuan/ Surat Ijin Penyambungan  (SIP) disertau SP 

JBTL (Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik) yang 

akan ditandatangani calon pelanggan 

3 CALON 

PELANGGAN 

Berdasarkan SIP, calon pelanggan menghubungi BTL untuk dipasangi 

instalasi rumah (R) 

4 BTL 

(Biro Tehnik 

Listrik) 

Mengerjakan pemasanga instalasi rumah dan mengajukan permohonan 

pemeriksaan ke KONSUL dengan melampirkan: 

1. SP, gambar instalasi, denah lokasi 

2. Membayar biaya pemeriksaan 

5 KONSUL 

(Komite Nasional 

Keselamatan 

Untuk Instalasi 

Listrik) 

Memeriksa instalasi rumah yang diajukan oleh BTL 

1. Jika sesuai standart, diterbitkan SLO 

2. Tidak sesuai standart, IR direvisi / diperbaiki BTL 
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6 CALON 

PELANGGAN 

Dating ke loket PLN setempat untuk membayar BP dan UJL dengan 

melampirkan: 

1. Surat Ijin Penyambungan (SIP) 

2. SPJBTL  bermateri cukup dan sudah ditandatangani 

3. Sertifikat Layak Operasi (SLO) 

4. Surat Jaminan Instalasi Rumah dari BTL 

7 PLN Membuat perintah kerja penyambungan SR (Sambungan Rumah) dan 

APP (Alat Pembatas dan Pengukur)ke BTL 

8 PLN / BTL 1. Menyiapkan materai SR dan APP digudang PLN 

2. Memasang SR dan APP dilokasi calon pelanggan 

9 PLN 1. Penyalaan dan penyelgelan APP 

2. Proses Data Langganan untuk pembuatan rekening 

3. Memberikan Kartu Meter 

4. Memberikan surat pemberitahuan tempat pembayaran 

rekening yang dekat dengan lokasi pelanggan 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 
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Gambar: 4.7 

Alur Pelayanan Pemasangan Listrik 

Calon 
Pelanggan 

PLN BTL Konsuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 
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listrik. Disamping itu, biaya akan pemasangan intstalasi listrik dapat dijelaskan 

pada tabel berikut:  

Tabel : 4.9 

Biaya Penyambungan Listrik  

No Uraian Rp/ VA 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Sambungan 1 fase atau 3 fase dengan pembatasan data dan 

pengukuran TR 

1. Daya tersanbung dari 250 VA s.d 2200 VA  

2. Daya tersambung dari 2201 VA s.d 200 Kva termasuk 

untuk sambungan rymah tangga golongan tarif R3 dengan 

biaya diatas 200 kVA 

Sambungan 3 fase dengan permbatasan daya dan pengukuran TM 

dengan daya tersambung 201 kVA keatas 

Sambungan 3 fase dengan pembatasan daya dan pengukuran TT 

dengan daya tersambung 30.000 kVA keatas 

Sambungan 1 fase dengan pembatasan daya dan pengukuran TR di 

bangunan pelanggan 

1. Khusus tarif  S-1 s.d 220 VA  

2. Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1 (tanpa 

meter ) menjadi 450 VA atau 500 VA (dengan meter) 

 

 

Rp. 300,00/ VA 

Rp. 350,00/ VA 

 

 

Rp. 250,00/ VA 

 

Rp. 200,00/ VA 

 

 

Rp. 60.000/ 

persambungan 

Bebas biaya 

penyambungan 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

Berdasarkan uraian tabel tersebut, diharapkan para pelanggan paham 

akan biaya penyambungan listrik (pasang listrik), sehingga dapat memberikan 

kepuasan terhadap pelanggan. Selain prosedur dan biaya, keluhan pelanggan 

maupun calon pelanggan tentang pemasangan instalasi listrik juga mengenai 

lamanya waktu yang dibutuhkan (ketetapan waktu) agar dapat menikmati 

pasokan listrik. 

Sebenarnya waktu yang dibutuhkan pelanggan maupun calon pelanggan 

agar dapat menikmati fasilitas listrik dari PLN sekitar 5 sampai dengan 10 hari 

nyala. Apabila ada pelanggan didalam kepengurusan permintaan pasang listrik 
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sampai dengan 1 bulan belum dapat menikmati fasilitas listrik, biasanya terjadi 

permasalahan. Permasalahan tersebut timbul berdasarkan beberapa faktor. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan pihak PLN pada 

tanggal 15 April 2009 mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

permasalahan yang berimbas pada lamanya waktu dalam pemasangan instalasi 

listrik adalah sebagai berkut: 

”Prosedur pasang listrik sampai waktu nyala biasanya 
membutuhkan 5 sampai dengan 10 hari, hal tersebut masih dalam 
batas normal, hal ini terkait dengan pemasukan data pelanggan 
maupun calon pelanggan. Namun apabila sampai dengan 1 bulan 
pelanggan maupun calon pelanggan belum dapat menikmati 
fasilitas listrik pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan 
permasalahan tersebut timbul” 

”Faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab 
permasalahan tersebut adalah; (1) Ijin jadi belum dibayar, sehingga 
PLN belum memberikan pasokan listrik, (2) Pembangunan rumah 
belum selesai, sehingga PLN tidak berani mengalirkan listrik dan 
(3) Setelah pihak PLN menginspeksi area, area tersebut tidak 
memenuhi syarat (tidak layak) untuk dialiri listrik, sehingga pihak 
PLN memberikan kelonggaran waktu kepada pelanggan maupun 
calon pelanggan agar memperbaiki area tersebut sesuai dengan 
ketentuan PLN” 

 

f) Rencana kenaikkan denda pelunasan tagihan listrik 

Diawal tahun 2010, keluhan pelanggan terhadap pelayanan PLN 

semakin bervariasi, hal ini dipicu dengan adanya pengumuman  perubahan biaya 

keterlambatan pelunasan rekening listrik. Menurut Surat Keputusan Direksi PT 

PLN (Pesero) No. 018.K/DIR/2010 Tanggal 22 Januari 2010, biaya 

keterlambatan dalam pelunasan listrik yang baru berubah, yaitu:  
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Tabel: 4.10 

Biaya Keterlambatan Pelunasan Listrik 

Menurut Surat Keputusan Direksi PT PLN (Pesero) No. 018.K/DIR/2010 

Tanggal 22 Januari 2010 

No Batas Daya Biaya Keterlambatan Keterangan 

1 450 VA 5000 - 

2 900 VA 10.000 - 

3 1300 VA 15.000 - 

4 2200 VA 20.000 - 

5 3500 s.d 6600VA 50.000 - 

6 >6600 s.d 14.000VA 3% (min Rp.75.000) Dipilih yang lebih besar 

7 >14.000VA 3% (min Rp.100.000) Dipilih yang lebih besar 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

 

Dengan adanya pemberitahuan tersebut, maka muncul berbagai keluhan 

pelanggan di media massa kepada pihak PLN (Persero) APJ Surakarta pada 

khusunya. Berdasarkna Tabel 4.2 terdapat 4 keluhan pelanggan, keluhan 

pelanggan ini juga dapat memicu timbulnya masalah yang lain diantarannya 

keluhan mengenai pemutusan aliran  listrik bahkan sampai pada pembongkaran 

instlasi listrik, keluhan-keluhan pelanggan tersebut dapat disimak dalam 

halaman lampiran. 

Setelah peneliti mewawancarai pihak PT. PLN APJ Surakarta, berkenaan 

dengan perubahan biaya keterlambatan pelunasan rekening listrik, ternyata 

pihak APJ Surakarta belum menerapkan tarif tersebut kepada pelanggan, sebab 

pemberitahuan tersebut masih dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga 

tarif lama masih diberlakukan, hal ini sesuai dengan TDL Tahun 2004. 
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Tabel : 4.11  

Biaya Yang Dikenakan Kepada Pelanggan 

 Sesuai TDL 2004 

 

JENIS  

TARIF 

BATAS 

 DAYA 

BP 

(Rp/ VA) 

UJL – Pola A 

(Rp/ VA) 

S – 1 

S – 2 

 

S – 3 

220 VA 

450 VA s/d  2200 VA 

2201 VA s/d 250 kVA 

201 kVA keatas 

60.000 per sambungan 

300,00 

350,00 

250,00 

49,00 

83,00 

105,00 

87,00 

R – 1 

R – 2 

R – 3  

450 VA s/d 2200 VA 

>2201 VA s/d 6600 VA 

Diatas 6600 VA 

300,00 

350,00 

350,00 

101,00 

113,00 

113,00 

B – 1 

B – 2 

B – 3  

450 VA s/d 2200 VA 

>2200 VA s/d 200 kVA 

Diatas 200 kVA 

300,00 

350,00 

250,00 

125,00 

142,00 

117,00 

I – 1 

 

I – 2 

I – 3  

I – 4  

450 VA s/d 2200 VA 

>2200 VA s/d 14 kVA 

>14 kVA s/d 200 kVA 

Diatas 200 kVA 

30.000 kVA keatas 

300,00 

350,00 

350,00 

250,00 

200,00 

90,00 

95,00 

117,00 

112,00 

110,00 

P – 1 

 

P – 2 

P - 3 

450 VA s/d 2200 VA 

>2200 VA s/d 200 kVA  

Diatas 200 kVA  

Bila PLN yang  membangun s/d 2200 VA  

2200 VA s/d 200 kVA 

Bila Pemda yang mebangun s/d 2200 VA 

2200 VA s/d 200 kVA 

300,00 

350,00 

250,00 

RAB + Rp. 300/VA 

RAB + Rp. 350/ VA 

Rp. 300/ VA 

Rp. 350/ VA 

55,00 

89,00 

68,00 

146,00 

146,00 

146,00 

146,00 

C  -   129,00 

T  -   133,00 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 
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Sehubungan dengan hal tersebut, bagi pelanggan yang terlambat 

membayar rekening listrik selain dikenakan sanksi pemutusan aliran lisrtrik, 

juga dikenakan biaya keterlambatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel : 4.12 

Biaya Keterlambatan (BK) Rekening Listrik 

Sesuai Dengan TDL 2004 

 
No Golongan Biaya Keterlambatan 

1.  S-1, S-2, R-1, B-1, I-1 Rp. 3.000 

2.  R-2, R-3, B-2, I-2, P-1, P-3 Rp. 25.000 

3.  S-3, B-3, I-3, I-4, P-2, C, T 
3%x jumlah pembayaran untuk rekening 

bulan yang bersangkutan 

Sumber: PT. PLN APJ (Persero) APJ Surakarta 

 
Sebenarnya, sanksi pemutusan aliran listrik bahkan bila sampai terjadi 

pembongkaran instalasi tidak akan dilakukan pihak PLN dengan semena-mena, 

hal ini dengan alasan adanya penunggakan pembayaran rekening listrik. Karena, 

setiap pelanggan yang menikmati aliran listrik pasti terdapat bukti pembayaran, 

dan dalam bukti pembayaran tersebut jelas adanya keterlambatan pembayaran 

dan itu merupakan sanksi yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Kewajiban petugas untuk memutuskan aliran listrik tersebut sudah benar, 

karena hal tersebut sudah diperjanjikan dalam perjanjian kontrak sebelumnya. 

Didalam menghadapi keluhan pelanggan seperti ini pihak PLN telah 

memberitahukan kepada pelanggan yang komplain, bahwa pihak PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta, belum menerapkan Surat Keputusan Direksi PT PLN 

(Pesero) No. 018.K/DIR/2010, Tanggal 22 Januari 2010 mengenai Biaya 
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Keterlambatan Pelunasan Listrik, sehingga keluhan pelanggan mengenai 

rencana penaikkan biaya keterlambatan dapat diatasi. 

Disamping itu, keluhan pelanggan mengenai pemutusan jaringan listrik 

bahkan sampai dengan pembongkaran instalasi listrik (pembongkaran alat 

pengukur pembatas/ APP) merupakan akibat dari penunggakan pelunasan 

tagihan listrik yang dilakukan pelanggan. Dalam melaksanakan hal tersebut, 

pihak PLN sendiri menerapkan beberapa prosedur. 

Menurut hasil wawancara kepada pihak PLN tanngal 14 April 2009 

tentang prosedur dalam pemutusan aliran listrik dan pembongkaran alat 

pengukur pembatas (APP) pada pelanggan adalah sebagai berikut: 

Adanya somasi I, II, III, laporan kepada kepolisian. Laporan 
kepada pimpinan, baru memutuskan listrik karena apabila tidak akan 
timbul beresiko yang lebih besar dari pada yang sebelumnya, tidak 
boleh diputus karena harus sesuai dengan prosedur; apabila pemilik 
rumah kurang jeras keberadaannya, maka petugas yang akan 
melakukan pembongkaran harus melalui petugas RT, RW setempat 
untuk meminta keterangan mengenai keberadaan rumah tersebut, 
apabila telah memperoleh keterangan yang pasti maka barulah 
dilakukan pemutusan dan pelaksanaan pemutusan tersebut harus sesuai 
dengan prosedur. 

Tentang pemberian somasi, harus dilakukan karena itu adalah 
kewajiban dari pelanggan yang seharusnya membayar tagihan listrik 
yang telah digunakannya. Namun apabila pelanggan yang 
bersangkutan belum membayar sampai pada batas waktu yang 
ditentukan maka pihak PLN harus memberikan somasi kepada 
pelanggan tersebut, walaupun pelanggan tersebut adalah seorang 
pejabat, karena sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum yaitu 
pelanggaran kesepakatan bersama antara pelanggan dengan PLN.  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

dalam memutuskan aliran listrik bahkan pembongkaran APP, pihak PLN telah 

melaksanakan prosedur yang berlaku. Sehingga dalam menghadapi keluhan 
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pelanggan seperti ini pihak PLN cenderung lebih mengedepankan musyawarah 

mufakat kepada pihak pelanggan, agar tercapai pemahaman bersama.  

Pelanggan yang mengeluhkan kasus semacam ini biasanya datang 

langsung ke UPJ yang langsung menangani listrik diwilayahnya. Pihak UPJ 

akan langsung menyelesaikan perkara ini, apabila perkara ini sulit diatasi maka 

perkara ini akan ditangani oleh pihak APJ. Namun, pada kenyataannya kasus-

kasus teknis semacam ini langsung bisa diatasi oleh pihak UPJ tanpa melibatkan 

pihak APJ.  

 

g) Sistem Meter Prabayar 

Selain keluhan pelanggan tentang pemberitahuan rencana kenaikan biaya 

keterlambatan pelunasan rekening listrik, di tahun 2010 ini juga muncul keluhan 

pelanggan. Hal ini disebabkan munculnya inovasi PLN dalam pembelian jasa 

listrik. Didalam sistem meter prabayar ini, pelanggan membeli listrik dahulu 

sebelum menikmati listrik. Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 1 keluhan pelanggan 

mengenai Sistem Meter Prabayar.   

Dengan adanya inovasi PLN seperti ini maka pelanggan membeli listrik 

dengan sistem voucher (seperti membeli pulsa) setelah itu mereka 

mengisikannya di alat meter mereka. Dilain pihak, karena  sosialisaisi untuk 

inovasi PLN ini belum bagitu efektif, sehingga inovasi PLN ini menimbulkan 

keluhan dari masyarakat. Keluhan mengenai Sistem Meter Prabayar dapat 

diketahui lebih lanjut dihalaman lampiran. 
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Sebenarnya, munculnya inovasi PLN ini dipicu karena keluhan 

pelanggan mengenai kesalahan pembacaan meteran. Diharapkan, bahwa dengan 

dimunculkannya Sistem Meter Prabayar ini, maka akan meminimalisir 

kesalahan pembacaan meteran. Inovasi PLN tentang Sistem Prabayar ini sangat 

cocok digunakan pada pelanggan yang sibuk ataupun pelanggan yang 

mempunyai rumah tapi jarang ditempati. Misalnya, villa atau apartemen dan 

lain-lain. Sistem Meter Prabayar ini,  dibuka dari daya 900 VA sampai dengan 

5500 VA. 

a. Untuk pelanggan pasang baru: 

Pelanggan pasang baru hanya di bebani tarif biaya pasang dan pembelian 

pulsa perdana, yang di sebut “talken perdana”. Pasang baru = 200 jam 

nyala. 

contoh: 

1) Kalau listrik 900 VA maka talken perdana nya (900 x 200) : 1000 

= 180 kwh. Nanti dikalikan harga per kwh 

2) Kalau listrik 1300 VA maka talken perdana nya (1300 x 200) : 

1000 = 260 kwh. 

Untuk tarif rumah tanggga: 

900 VA=  Rp. 603 

1300 VA= Rp. 667 

b. Untuk pelanggan migrasi (perpindahan meter lama ke meter yang baru) 

nama alatnya adalah Meter Prabayar. Caranya pelanggan datang ke PLN, 
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dengan membawa surat permohonan diatas materai, pelanggan dikenai 

biaya alat dan pulsa perdana. 

Selanjutnya dalam menanggapi keluhan pelanggan mengenai Sistem 

Meter Prabayar ini sangatlah mudah. PLN hanya perlu mensosialisasikan saja 

tentang apa itu Sistem Meter Prabayar, manfaat apa saja yang akan diperoleh 

pelanggan bila menggunaka fasilitas PLN ini dan masih banyak lagi. 

Sosialisasi PLN bisa dilakukan lewat media cetak dan media elektronik, 

sehingga para pelanggan PLN tidak salah dalam menyikapi pelayanan PLN 

semacam ini.  

 

8 Upaya Perbaikan Kinerja Melalui Penanganan Keluhan  

Berdasarkan keluhan pelanggan yang telah tujukan oleh pihak PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta pada Tabel 4.3 yang berjumlah 148 sedangkan menurut 

data Tabel 1.2 sebelumnya, yang mana diakhir tahun 2009 pelanggan PLN di 

akhir Desember 2009 tercatat terdapat 959.955. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pelayanan PT PLN (Persero) APJ Surakarta sudah baik, namun mereka selalu 

meningkatkan kinerjanya. Untuk lebih jelasnya, Peneliti akan menjelaskan satu 

persatu yaitu sebagai berikut: 

a) Padamnya listrik. 

Di wilayah kerja APJ Surakarta, pada periode Januari 2009 sampai dengan 

Maret 2010 terdapat 79 keluhan pelanggan, yang mana pada bulan 

Nopember lah yang paling tinggi, yaitu terdapat 38 pengaduan keluhan, 
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namun setelah itu pada bulan-bulan selanjutnya semakin sedikit 

keluhannya, bahkan di bulan Maret hanya terdapat 1 keluhan pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. PLN (Persero) Surakarta berhasil 

memaksimalkan kinerja nya dalam mengatasi keluhan pelanggan.  

b) Keluhan mengenai alat meter listrik. 

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa terdapat 12 kasus keluhan ini. 

Namun demikian, keluhan semacam ini telah diatasi oleh pihak PLN, 

walaupun masih muncul, tapi tidak terlalu banyak. Bila dibandingkan 

dengan jumlah pelanggan se wilayah kerja APJ Surakarta, maka keluhan 

pelangganmengenai alat meter listrik masih terbilang sedikit. 

c) Keluhan mengenai PJU (Penerangan Jalan Umum). 

Menurut Tabel 4.3 diketahui bahwa, terdapat 19 kasus keluhan pelanggan, 

dan pada akhir Maret 2010 keluhan menurun menjadi 0, hal ini merupakan 

keberhasilan kinerja PLN dan staff nya, yang mana telah berhasil 

memberikan service kepada pelanggan 

d) Keluhan mengenai pengenaan tarif bank  

Berdasarkan Tabel 4.3 terdapat 24 keluhan pelanggan mengenai 

pengenaan tarif bank. Namun demikian sejak bulan September 2009 

hingga bulan Maret 2010, keluhan pelanggan mengenai hal ini sudah 

berkurang hingga 0. Hal ini dikarenakan upaya sosialisasi pihak PLN 

kepada pelanggannya berjalan dengan baik, dan sukses. 
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e) Permintaan akan pemasangan instalasi listrik rumah tangga 

Berdasarkan Tabel 4.3 terdapat 9 keluhan mengenai permintaan akan 

pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Keluhan pelanggan mengenai 

hal ini terbanyak pada Desember 2009, namun sejak saat itu hingga Maret 

2010 telah berkurang menjadi 0, hal ini merupakan keberhasilan upaya 

penanganan keluhan pelanggan.  

f) Rencana biaya keterlambatan tagihan listrik yang akan dinaikkan 

Menurut Tabel 4.3 sebelumnya, terdapat 4 keluhan. Keluhan ini semakin 

meningkat. Berawal dari bulan Februari 2010 yaitu 1 keluhan, setelah itu 

diikuti 3 keluhan di bulan Maret. Apabila PLN tidak segera mengadakan 

sosialisasi terhadap pelanggannya, maka keluhan pelanggan berkaitan 

dengan hal ini akan semakin banyak.  

g) Sistem meter prabayar 

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 1 keluhan pelanggan mengenai Sistem 

Meter Prabayar. Mengingat hal ini merupakan suatu inovasi terbaru PLN, 

maka agar tujuan pengadaan sistem ini sampai pada masyarakat, harus 

dilaksanakan sosialisasi. Agar masyarakat mengerti, mengapa sistem ini 

dibuat 

 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan dari Peneliti tersebut, maka 

penanganan keluhan pelanggan di PT PLN (Persero) APJ Surakarta harus disertai 

dengan perbaikan kinerja. Sebab antara perbaikan kinerja dan penanganan 

keluhan pelanggan saling mempengaruhi, agar tercipta peningkatan kinerja 
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Peningkatan kinerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta diwujudkan dengan 

upaya perbaikan kinerja yang telah dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Selain keluhan tersebut 

sampai dengan gangguan-gangguan yang lain, misalnya mengenai perbaikan trafo 

yang rusak. Masyarakat hanya perlu menghubungi pihak PLN lewat telepon 

ataupun mendatangi kantor PLN secara langsung. Selanjutnya pihak PLN akan 

mengirimkan 1 unit tim PLN yang terdiri dari tiga orang untuk segera 

memperbaiki.  

Di wilayah kerja APJ Surakarta tercatat pada bulan Januari ada 29 kasus, 

selama bulan itu terjadi 21.8 jam padam listrik dan termasuk dalam waktu 

perbaikan. Sehingga rata-rata padam bulan Januari adalah 0.75 jam. Pada bulan 

Februari ada 27 kasus dan selama bulan itu terjadi 18.4 jam padam listrik 

termasuk waktu perbaikan. Sehingga rata-rata padam bulan Februari adalah 6.5 

jam.  Sedangkan diperiode 1 sampai dengan 17 Maret terdapat 19 trafo rusak, oleh 

sebab itu diwilayah Surakarta selama periode tersebut telah terjadi padam listrik 

selama 12.2 jam termasuk waktu perbaikan. Sehingga rata-rata padamnya adalah 

0.64 jam. Untuk mengetahui data yang lebih lengkap, dapat disimak di halaman 

lampiran. 

Berdasarkan pemaparan diatas, hal tersebut sudah mencerminkan pada tiga 

indikator kinerja yang berbasis pada keluhan pelanggan, yaitu produktifitas, 

responsifitas dan akuntabilitas. Konsep produktifitas dicerminkan melalui kerja 

nyata karyawan dan staff PLN dalam mengatasi keluhan pelanggan seperti 

perbaikan instalasi listrik. Konsep responsifitas ditunjukan PLN dengan 
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memberikan penanganan keluhan secara tanggap dan cepat serta juga melakukan 

tindakan antisipatif, seperti pemeliharaan trafo dan alat-alat pemasok listrik 

lainnya. Selanjutnya,  konsep akuntabilitas dilakukan oleh PLN melalui 

pelaksanaan fungsi tugas dan kewajiban PLN sebagai penyedia layanan listrik 

yang bertanggungjawab terhadap masyarakat luas 

Selanjutnya perbaikan  kinerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam 

menangani keluhan pelanggan akan tercermin dalam tiga konsep indikator kinerja 

berdampak pada peningkatkan kinerja, dari hal tersebut secara otomastis akan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Surakarta 

kepada masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Kinerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam menanggapi keluhan 

pelanggan didalam penelitian ini sangatlah bervariasi. Setelah Peneliti 

melaksanakan penelitian tentang keluhan pelanggan lewat media massa 

periode Januari 2009 sampai dengan Maret 2010 yang mana didalam nya 

terdapat 148 keluhan pelanggan, Peneliti menemukan 7 kategori masalah dan 

telah mengidentifikasikan tiap-tiap masalah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan 

identifikasi masalah tersebut Peneliti memaparkan bagaimana PT PLN 

menangani keluhan pelanggan serta menjelaskan penyebab timbulnya masalah 

tersebut. Setelah itu, ditemukan bahwa masalah utama yang menyebabkan 

terjadinya keluhan pelanggan adalah adanya miss komunikasi antara 

pelanggan dan pihak PLN.  

Menurut data-data tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta sudah baik dan semakin meningkat. Hal tersebut 

diwujudkan dengan upaya mereka untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar 

mengurangi keluhan pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja PT. 

PLN (Persero) APJ Surakarta dalam menanggapi keluhan pelanggan 

bervariasi, yaitu sebagai berikut:  
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1. Keluhan pelanggan mengenai padamnya listrik, kinerja PLN dalam 

menanggapinya sudah sangat baik. Hal ini diwujudkan dalam turunnya 

keluhan pelanggan sampai akhir bulan Maret 2010.  

2. Keluhan pelanggan mengenai alat meter listrik, kinerja PLN dalam 

menanggapinya sudah baik hal tersebut dikarenakan perbandingan jumlah 

pelanggan yang mengeluh dengan jumlah pelanggan sangat besar yaitu 12 

: 964.219. dari hal tersebut dan diakhir bulan hanya terdapat 1 pelanggan 

yang mengeluh. 

3. Keluhan pelanggan mengenai PJU, kinerja PLN dalam menanggapinya 

sudah sangat baik, hal ini ditunjukan dengan penurunan jumlah keluhan 

pelanggan, yang mana pada akhir Maret 2010 menjadi 0.  

4. Keluhan pelanggan mengenai pengenaan tarif bank, kinerja PLN dalam 

menanggapinya sudah sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 

penurunan keluhan menjadi 0 di akhir bulan Maret 2010. 

5. Keluhan pelanggan mengenai  permintaan akan pemasangan instalasi 

listrik rumah tangga, kinerja PLN dalam menanggapinya sudah sangat 

baik. hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan keluhan menjadi 0 di 

akhir bulan Maret 2010. 

6. Keluhan pelanggan mengenai rencana penaikan biaya keterlambatan 

tagihan listrik, kinerja PLN dalam menanggapinya masih kurang, hal ini 

ditunjukkan dengan kenaikan keluhan pelanggan, yang mana di bulan 

Maret 2010  bertambah menjadi 3 keluhan. 
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7. Keluhan pelanggan mengenai sistem meter prabayar, maka kinerja PLN 

dalam menanggapinya belum begitu nyata, hal ini disebabkan sistem meter 

prabayar merupakan program baru PT.PLN (Persero) APJ Surakarta. 

 

Upaya peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) 

APJ Surakarta adalah usaha yang bertujuan untuk mengurangi keluhan 

pelanggan, agar tercipta kepuasan pelanggan. Salah satu upaya perbaikan 

kinerja yang dilakukan oleh pihak PLN adalah melalui perawatan dan 

perbaikan trafo yang rusak.  

Demikian kesimpulan yang bisa disampaikan Peneliti dalam penelitian 

di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta.  

 

B. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Peneliti di PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta, mengenai kinerjanya dalam menanggapi 

keluhan pelanggan. Peneliti memberikan rekomendasi, sebagai berikut: 

1 Sosialisasi 

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat paham akan kinerja PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta. Sehingga pihak PLN tidak selalu disudutkan oleh 

masyarakat mengenai kinerja maupun kebijakan-kebijakan PLN. Fokus 

utama sosialisasi ini ditujukan untuk mengatasi keluhan pelanggan 
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mengenai sistem meter prabayar, pengenaan tarif bank dan rencana 

penaikan biaya keterlambatan tagihan listrik. 

Wujud dari sosialisasi ini, dapat dilakukan pihak PLN melalui media cetak 

dan media elektronik, bahkan melalui edaran-edaran, pamflet bahkan 

baliho di public-space. Bukan hanya itu, sosialisasi juga dapat dilakukan 

secara langsung oleh front-liner kepada pelanggan saat berkunjung ke UPJ 

maupun APJ. 

 

2 Peningkatan layanan PLN 24 jam 

Dengan memalksimalkan kerja layanan 24 jam, diharapkan dapat 

mengurangi keluhan pelanggan terhadap kinerja PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta serta produktifitas, responsifitas dan akuntabilitas terhadap 

masyarakat lebih nyata. Peningkatan layanan 24 jam akan lebih efektif 

dalam mengurangi keluhan pelanggan berupa: padamnya listrik, alat meter 

listrik (baik kerusakan maupun kesalahan baca meter), keluhan mengenai 

PJU, dan permintaan akan pemasangan alat instalasi listrik. 

Pelayanan PLN 24 jam bisa ditingkatkan dengan beberapa cara,  

a. Pemberian diklat kepada para pegawai, agar lebih profesional dalam 

mengatasi gangguan masalah, khususnya para teknisi. Disamping itu, 

bagi front-liner, lebih partisipatif dalam memberikan informasi-

informasi penting yang berkaitan dengan penanganan gangguan listrik 

kepada para pelanggan. Dari hal tersebut, pelanggan dapat lebih 
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paham terhadap pelayanan yang diberikan PLN dan mengatasi miss 

comunnication antara provider dan customers. 

b. Mengadakan perawatan terhadap aset-aset PLN, sehingga kebutuhan 

listrik pelanggan dapat terpenuhi lebih maksimal. Perawatan terhadap 

aset-aset PLN dilakukan secara berkesinambungan sebagai wujud 

antisipatif terhadap kerusakan-kerusakan pada waktu mendatang. 

c. Menambah jumlah personil dalam pelayanan 24 jam PLN, sehingga 

gangguan dapat cepat teratasi, selain itu dapat memberikan kepuasan 

terhadap pelanggan. 

Demikian saran yang disampaikan Peneliti kepada PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta, agar menjadi pertimbangan, dan diharapkan dapat menangani 

berbagai keluhan pelanggan.
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