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MOTTO 

 

 

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang…..” 

(Amsal 23:18 ) 

 

 

“Lakukanlah apa yang dapat dilakukan dan buatlah dapat dilakukan apa 

yang tidak dapat dilakukan”   

(Alexander Graham Bell) 

 

“Tak ada kata tidak bisa, semua hanya butuh usaha dan kesabaran. Tuhan akan 
membuat semuanya indah pada waktunya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik 

untuk kita.” 

(Penulis) 

 

 

“TEKAD……Selama kita yakin dan percaya apapun  
bisa tercapai” 

 
(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

DIYAH BUDININGRUM. D0106049. IMPLEMENTASI STRATEGI 

PENURUNAN TUNGGAKAN REKENING LISTRIK DI PT PLN 

(PERSERO) APJ SURAKARTA. Skripsi.  Program Studi Administrasi 

Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010. 126 Hal. 

Adanya keterlambatan pembayaran rekening listrik menyebabkan PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta merugi karena tunggakan rekening listrik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai implementasi strategi 

penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan 

narasumber, fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian, dan arsip/ dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling 

dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan ketika peneliti menetapkan 

narasumber yaitu pegawai PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Snowball sampling 

digunakan untuk menentukan siapa narasumber selanjutnya yang mengetahui 

permasalahan penelitian setelah pegawai PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, 

observasi, dan telaah dokumen. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode trianggulasi data. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan model 

analisis interaktif. 

Hasil penelitian yang dilakukan di PT PLN (Persero) APJ Surakarta dapat 

diketahui bahwa secara umum PT PLN (Persero) APJ Surakarta telah melaksanakan 

strategi penurunan tunggakan rekening listrik. Strategi penurunan tunggakan rekening 

listrik di PT PLN (Persero) APJ Surakarta meliputi:1. melakukan sosialisasi mengenai 

pentingnya membayar listrik tepat waktu, 2. melakukan pemutusan sementara bagi 

pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran listrik 1 bulan, 3. melakukan 

pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus sementara, 4. melakukan 

pembongkaran bagi para pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran listrik 3 

bulan, 5. mengembangkan teknologi informasi yaitu dengan adanya nada online dan 

sistem prabayar rekening listrik, dan 6. memperbanyak agen pembayaran PPOB.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi 

penurunan tunggakan rekening listrik 50% yang berjalan sesuai dengan rencana Dilihat 

dari grafik tunggakan (dalam lembar) disimpulkan bahwa implementasi strategi 

penurunan tunggakan listrik belum berjalan baik. dilihat dari grafik yang cenderung 

menunjukkan peningkatan. Berdasarkan grafik tunggakan rekening listrik (dalam rupiah) 

disimpulkan bahwa implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik berjalan 

cukup baik dilihat dari besarnya angka tunggakan (dalam rupiah) yang mengalami 

penurunan dalam kurun waktu 2005-2008. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat 

diketahui hambatan yang ditemui dalam implementasi strategi penurunan tunggakan 

rekening listrik yaitu terbatasnya petugas tusbung, budaya masyarakat menunda 

pembayaran listrik, belum konsistennya pelanggan terhadap perjanjian awal dan kurang 

tegasnya petugas tusbung. 
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ABSTRACT 

 

DIYAH BUDININGRUM. D0106049. IMPLEMENTATION STRATEGY 

DELINQUENT ELECTRICITY BILL DECREASE IN PT PLN 

(PERSERO) APJ SURAKARTA. Thesis. Public Administration Study 

Program. Department of Administrative Sciences. Faculty of Social and 

Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2010.126 pages.  

The delay in payment of electricity bills causing PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

geeting lost because of unpaid electricity bills. This study aims to identify and describe 

the implementation of electricity bill arrears reduction strategy in PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta.  

The research method applied in this research is descriptive qualitative research 

methods. The sources of data in this study was obtained from interviews with the 

informant, the facts found at the site of research, and archives/ documents related to the 

research. The sampling technique used purposive sampling and snowball sampling. 

Purposive sampling is used when investigators determine that the resource persons of 

employees of PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Snowball sampling is used to determine 

who the next informant who knows the problems of research after the employees of PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta. Techniques of collecting the data used in this study is by 

interview, observation, and document review. The validity of the data used in this study is 

the method of data triangulation. The data analysis in this study using a model of 

interactive analysis.  

The result of research conducted at PT PLN (Persero) APJ Surakarta is known 

that in general, PT PLN (Persero) APJ Surakarta has implemented the reduction strategies 

of electricity bill arrears. The electricity bill arrears reduction strategy in PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta include: (1) dissemination on the importance of timely payment 

of electricity, (2) perform temporary disconnection for customers who make late 

payments of electricity a month, (3) monitoring for customers who have been 

disconnected temporarily, (4) conduct discharge for customers who conduct three-month 

delay in payment of electricity, (5) develop information technology that is with the tone 

of the account online and prepaid bill electricity system, and (6) reproduce PPOB paying 

agent.  

Based on the interview is concluded that the implementation strategy of the new 

electricity bill arrears decreased 50%, which is going according to plan. Viewed from the 

graph Arrears (in pieces) concluded that electricity arrears reduction strategy 

implementation has not gone well. Based on the graph overdue electricity bills (in rupiah) 

concluded that the implementation strategy of reduction of electricity bill arrears going 

pretty good views from the large number of arrears (in rupiah), which decreased in the 

period 2005-2008. Based on this research can also be known obstacles encountered in 

implementing reduction strategies to the shortages of electricity bill arrears tusbung 

officers, community culture defer the payment of electricity, has not been a consistent 

customer to initial the agreement and less specifically tusbung officer.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Listrik memang tak bisa dilepaskan dari realitas perkembangan 

budaya dan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Makin cepat suatu 

masyarakat bergerak dan masuk ke dalam kehidupan modern. Listrik makin 

diperlukan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat. Lampu-lampu penerangan 

baik di perumahan maupun penerangan jalan umum sudah dapat menyala terang 

dengan adanya listrik. Alat-alat perlengkapan rumah tangga juga banyak yang 

menggunakan energi  listrik. Listrik juga dimanfaatkan dalam bidang transportasi 

dengan adanya bus listrik dan kereta api listrik.  

Bagi kalangan industri kecil dan menengah yang menggunakan listrik 

sebagai tenaga penggerak mesin dan alat-alat produksi, ada tidaknya listrik 

menjadi hal yang menentukan perekonomian mereka. Bahkan dengan adanya 

perkembangan teknologi dan internet, listrik mulai menjadi kebutuhan pokok bagi 

sebagian besar masyarakat. Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang 

relatif di atas 2,3% per tahun, konsumsi listrik negara juga akan terus meningkat. 

Dilihat dari kondisi obyektif ini, semestinya pembangunan kelistrikan berpijak 

pada kebijakan yang lebih maksimal dan fokus. 
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2002 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa tenaga listrik sangat 

bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (pdfdatabase.com). Hal ini sesuai dengan tujuan 

pembangunan di Indonesia. Sondang P. Siagian dalam tulisan Arditya Bima 

(http://bimaconcept.wordpress.com) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu 

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).  

Dari definisi tersebut, dapat di tarik sejumlah ide-ide pokok 

pembangunan  yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang 

dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari 

keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki 

tujuan utama untuk membina bangsa. Pembangunan pada dasarnya bergerak 

kearah pengembangan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.  

Bidang kelistrikan menjadi salah satu sasaran dan obyek 

pembangunan. Pembangunan bidang kelistrikan dilakukan dengan terus-menerus, 

dengan berorientasi pada perubahan dan inovasi yang lebih baik dari sebelumnya. 

Namun demikian akhir-akhir ini bidang kelistrikan mendapat perhatian dari 

pemerintah. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik 
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Negara (PLN) Persero sebagai BUMN penyedia energi listrik kurang dapat 

memenuhi pasokan listrik di beberapa daerah di Indonesia. Listrik seringkali mati 

dan pemadaman bergilir dilakukan di beberapa daerah. Masyarakat merasa 

dirugikan karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Padahal dalam 

kenyataannya, semakin banyak masyarakat yang menjadi pelanggan PT PLN 

(Persero) seiring bertambahnya jumlah penduduk.  

Pasar rumah tangga, industri dan bisnis merupakan pelanggan 

potensial juga peluang bisnis yang besar bagi PT PLN (Persero). Permintaan 

masyarakat untuk berlangganan listrik PLN semakin hari semakin meningkat. 

Data yang ada di PT PLN (Persero) APJ Surakarta dibawah ini menunjukkan 

jumlah pelanggan tersebut dari tahun 2003 sampai dengan Maret 2010.  

Tabel 1.1 

Data Perkembangan Pelanggan PT PLN (Persero) APJ Surakarta  

Tahun 2003 - Maret 2010 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 S/d Maret 2010

S 13713 16402 17008 17644 18528 19298 20213 20461

R 440205 800956 818119 832259 852416 874297 901663 908256

B 11552 25627 27967 29286 30626 31962 33401 33447

I 241 900 906 913 918 928 945 956

P 2057 2715 2841 3114 3380 3639 3733 3951

M 4 3250

Total 467768 846600 866845 883216 905868 930124 959955 970321

Sektor Pemakaian
PELANGGAN

Keterangan: 
S : Sosial 

R : Rumah Tangga 

B : Bisnis 

I : Industri 

P : Pemerintah 

M : Multiguna 

 

Sumber: Data Induk Langganan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 
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Tabel diatas merupakan data komulatif perkembangan pelanggan PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta periode tahun 2003 sampai bulan Maret 2010. 

Dalam tabel diatas, apabila dilihat perkembangan jumlah pelanggan tiap tahunnya 

mengalami peningkatan, terutama dari tahun 2005 sampai bulan Maret 2010. 

Banyaknya pelanggan listrik tersebut menuntut PT PLN (Persero) untuk 

melakukan pengelolaan yang lebih baik dalam melayani pelanggan. PT PLN 

(Persero) dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan semua penggunanya. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh PT 

PLN (Persero) adalah dalam pembayaran tagihan rekening listrik.  

Kinerja perusahaan yang baik akan menimbulkan kepuasan bagi stake 

holder yang dilayaninya. Demikian halnya dengan PT PLN (Persero). Namun 

disisi lain dalam kegiatan operasional serta memberikan pelayanannya kepada 

pelanggan PT PLN (Persero) mengalami hambatan. Dalam usahanya untuk 

meningkatkan kinerja, salah satu hambatan yang dihadapi adalah adanya saldo 

piutang atau yang sering disebut dengan tunggakan rekening listrik. Hal ini terjadi 

juga di PT PLN (Persero) APJ Surakarta sebagai bagian dari PT PLN (Persero). 

Hingga kuartal ketiga tahun 2009, rata-rata tunggakan rekening listrik 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta mencapai Rp 3 miliar per bulan (dalam 

www.joglosemar.com edisi Rabu 11 November 2009). PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta masih merugi salah satunya karena tunggakan rekening listrik. Berikut 

ini data tunggakan rekening listrik di PT PLN (Persero) APJ Surakarta tahun 2009 

di tiap-tiap UPJ yang dibawahinya. 
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Tabel 1.2  

Saldo Tunggakan Penerimaan Aliran Listrik di tiap UPJ yang dibawahi 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta Tahun 2009 (dalam jutaan) 

 

Sumber: DATA LAP IV dan IV-06 2009 PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

 

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta tiap bulannya dalam tahun 2009 masih menderita kerugian yang 

junlahnya milyaran rupiah karena tunggakan pembayaran rekening listrik. 

Tunggakan rekening listrik tersebut menyebabkan jumlah rupiah yang harus 

ditanggung PT PLN (Persero) APJ Surakarta untuk menutup sementara biaya 

operasional juga semakin besar. Uang pemasukan dari hasil tagihan rekening 

listrik seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional PLN yang lain, 

UPJ Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 
Nopem

ber 

Desem

ber 

Surakarta 

Kota 
1.135 1.060 585 509 559 596 578 502 617 378 480 297 

Manahan 1.018 1.022 219 222 294 191 275 263 315 207 271 148 

Grogol 235 213 207 219 264 270 225 177 330 178 294 148 

Sukoharjo 83 364 361 345 382 351 325 316 414 286 302 171 

Kartasura 141 462 369 380 387 358 290 266 411 254 302 40 

Karang-

anyar 
103 108 162 133 143 135 139 149 207 128 174 51 

Palur 6 13 18 44 176 30 29 26 62 30 37 17 

Sragen 648 264 270 418 615 750 604 525 762 633 550 365 

Sumber-

lawang 
308 168 132 121 168 155 135 124 169 114 133 24 

Wonogiri 393 388 470 220 225 220 204 213 270 198 237 52 

Jatisrono 236 265 269 116 134 126 144 133 178 131 160 31 

APJ 

Surakarta 
4.306 4.327 3.062 2.727 3.347 3.182 2.948 2.694 3.735 2.537 2.940 1.344 

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



6 
 

6 
 

seperti mengganti trafo yang rusak dan pemeliharaan jaringan.  Namun karena 

adanya tunggakan rekening listrik, PT PLN (Persero) APJ Surakarta tidak dapat 

menjalankan kegiatan operasionalnya tersebut dengan baik. Masih banyak 

kerusakan pada gardu-gardu induk  yang belum bisa ditangani. Hal ini salah 

satunya juga dipengaruhi faktor tunggakan rekening listrik. Apabila hal ini 

dibiarkan secara terus-menerus dan tidak ada tindakan tegas dari PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk 

mengelola bidang kelistrikan maka jumlah yang harus ditanggung negara akan 

semakin besar. PT PLN (Persero) adalah salah satu BUMN yang mempunyai 

pengaruh dalam perekonomian Negara.  

Oleh karena itu, sebagai bentuk respon yang dilakukan untuk mengurangi 

besarnya tunggakan pembayaran rekening listrik, PT PLN (Persero) sebagai 

BUMN yang memegang kendali di bidang penyediaan listrik menetapkan 

sejumlah tindakan/ program. Sebagai perusahaan atau lembaga yang melakukan 

monopoli di bidang kelistrikan di Indonesia, PT PLN (Persero) berusaha 

mengurangi jumlah tunggakan rekening listrik agar tidak mengganggu kegiatan 

operasionalnya. Peran strategi penurunan tunggakan rekening listrik sangat 

diprlukan. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan PT PLN 

(Persero) kepada pelanggannya. 

Strategi tersebut direncanakan dan ditentukan secara menyeluruh dan 

terpadu untuk diimplementasikan agar dapat membuahkan hasil sesuai dengan 

tujuan yang ditentukan. Dalam perencanaan PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

memilih langkah yang tepat untuk mengurangi tunggakan rekening listrik. Dalam 
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implementasi strategi, PT PLN (Persero) APJ Surakarta mengkoordinir dan 

membagi sumber daya yang dimiliki untuk dapat melaksanakan strategi dengan 

baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia dan sumber daya produksi yang lain baik dalam bentuk 

kerjasama, materi, maupun peralatan. 

Dalam implementasi strategi, sering ditemui berbagai hambatan yang 

menentukan bagaimana keberhasilan suatu strategi. Demikian juga dalam 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik yang dilakukan oleh 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta yang ditemui berbagai hambatan. Hambatan bisa 

muncul kapan saja dan dengan siapa saja, misalnya dalam koordinasi antar 

manajer maupun dengan mitra PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan strategi 

maupun hambatan yang ditemui dengan pelanggan PT PLN (Persero).  

 

B. PERUMUSAN MASALAH                                           

Dari uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta? 

2. Hambatan apa saja yang ditemui PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

guna mencapai tujuan berupa: 

1. Tujuan Operasional 

~ Untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai implementasi 

strategi penurunan tunggakan rekening listrik yang dilakukan PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta. 

~ Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta dalam implementasi strategi penurunan tunggakan rekening 

listrik. 

2. Tujuan Individu 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar 

kesarjanaan Strata 1 di Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 

  

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian mengenai implementasi strategi penurunan tunggakan rekening 

listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) APJ Surakarta ini diharapkan 

mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan untuk 

membantu bagi penelitian selanjutnya dan sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian mengenai implementasi strategi penurunan tunggakan 

rekening listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) APJ Surakarta dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengembangan 

dan perbaikan kinerja pegawai PT PLN (Persero) terutama dalam 

pelayanan pembayaran rekening listrik. Selain itu, bagi penulis penelitian 

ini merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh 

selama kuliah ke dalam praktik nyata untuk menganalis suatu 

permasalahan secara ilmiah dan sistematis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. LANDASAN TEORI 

Unsur penelitian yang paling besar peranannya adalah teori, dengan 

teori peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat 

perhatiannya. Kerlinger dalam Masri Singarimbun (1989:37) menjelaskan teori 

adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi, dan proposisi untuk 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan 

hubungan antar konsep. Teori perlu disusun secara sistematis. Dibawah ini, 

penulis menguraikan beberapa konsep/ teori yang dapat mendukung dan 

menjelaskan arahan penelitian ini, yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Strategi 

2. Implementasi Strategi 

3. Hambatan dalam Implementasi Strategi 

4. Strategi Penurunan Tunggakan Rekening Listrik 

 

  

1. Strategi 

a) Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang 

terbentuk dari kata stratos yang berarti militer dan –ag yang berarti 

memimpin (Grant, 1999:11). Penggunaan konsep dan teori strategi pertama 
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kali digunakan dalam dunia militer, sedangkan dunia bisnis baru mulai 

mengadopsinya pada pertengahan tahun 60-70an.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa definisi 

mengenai strategi, yaitu (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya 

bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 

(2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam 

perang; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus; (4) tempat yang baik mengenai siasat perang (2007:1092). Dalam 

Kamus Ilmu-Ilmu Sosial (1986:405), strategi memiliki beberapa definisi yaitu 

tata cara yang merupakan alternatif untuk berbagai langkah, perundingan 

yang bertujuan untuk mengubah batas-batas kekuatan, atau diartikan sebagai 

kerangka teori dan teknik yang memungkinkan ilmu pengetahuan dapat 

memecahkan persoalan-persoalan.  

Hadari Nawawi (2003:147) menjelaskan strategi dalam manajemen 

sebagai kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik 

organisasi. John M. Bryson menyatakan bahwa strategi dapat dipandang 

sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi 

sumber daya yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi 

melakukannya (2001:189).  

Istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi. Ide-ide 

pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja 
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aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkan. Strategi 

digunakan untuk mengisi 3 tujuan manajemen (Grant, 1999:21-23), yaitu: 

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan.  

Strategi menentukan pedoman, peraturan dan kriteria yang digunakan 

untuk mengambil keputusan, membatasi alternatif keputusan yang akan 

diambil. 

2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. 

Strategi tidak hanya dapat digunakan untuk memperoleh konsistensi 

dalam keputusan yang diambil dalam waktu berbeda. Bagi organisasi 

yang kompleks, strategi memberikan kesamaan arah bagi perusahaan. 

Agar strategi dapat digunakan sebagai alat koordinasi, maka proses 

strategi harus bertindak sebagai mekanisme komunikasi dalam 

perusahaan.  

3. Strategi sebagai target. 

Konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk 

menentukan dimana perusahaan akan berada dalam masa yang akan 

datang. Dengan demikian strategi juga dapat berperan sebagai target 

perusahaan.  

Keputusan strategis berkaitan dengan tiga karakteristik umum, yaitu; 

strategi merupakan hal yang penting, meliputi komitmen yang penting dari 

sumber daya, dan  tidak mudah diubah. Dalam suatu organisasi, strategi 

adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi memiliki 

peran yang sangat vital dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah 
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rencana yang disatukan (mengikat  semua bagian perusahaan menjadi satu), 

menyeluruh/ komprehensif (meliputi semua aspek penting perusahaan), dan 

terpadu (semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian) yang 

mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan 

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan (Lawrence Jauch & William 

F. Glueck, 1988:12).  

James Brian Quinn (dalam Robert M. Grant, 1999:10), 

mendefinisikan strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian 

tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi 

yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan 

pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk 

yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan 

kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam 

lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata 

musuh.  

Michael Allison dan Jude Kaye (2005:3) mengartikan strategi adalah 

prioritas atau keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi 

adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi 

organisasi. Aktivitas pembuatan strategi akan meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. 
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Strategi juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi aktivitas yang tumpang 

tindih.  

Michael Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoskisson (1996:113) 

mengartikan strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan 

terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti serta 

memperoleh keunggulan bersaing. Kompetensi inti merupakan sumber daya 

dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing 

bagi perusahaan terhadap pesaingnya. 

Pengertian strategi dikemukakan Argyris (1985), Mintzberg (1979), 

Steiner dan Miner (1977) dalam Rangkuti (2006:4) yang menerangkan 

bahwa: 

“Strategi merupakan respon secara terus-menerus 

maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang 

dapat mempengaruhi organisasi.” 

 

Pengertian strategi juga dijelaskan oleh Chandler (1962) yang menjelaskan 

bahwa: 

“Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka 

panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi 

sumber daya.” ( dalam Freddy Rangkuti, 2006: 3) 

 

Freddy Rangkuti sendiri menjelaskan konsep strategi meliputi dua hal, 

yaitu distinctive competence (tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar 

dapat melakukan kegiatan lebih baik dari para pesaingnya) dan competitive 

advantage (kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih 

unggul dibandingkan pesaingnya).  
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Stoner dan Freeman (1992) menjelaskan strategi berdasarkan dua 

perspektif yang berbeda, yaitu: (1) dari perspektif apa yang organisasi ingin 

lakukan (intends to do) dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya 

lakukan (eventually does). Berdasarkan perspektif pertama, strategi 

didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan 

organisasi serta mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung 

adalah bahwa manajer memainkan peranan yang aktif , sadar dan rasional 

dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif 

yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon 

organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu (dalam Fandy Tjiptono, 

1995:2).  

Hax dan Majluf mengartikan strategi secara lebih kompleks. Dalam J. 

Salusu (1996:100)  keduanya memberikan rumusan strategi sebagai berikut: 

“Strategi ialah: (a) suatu pola keputusan yang 

konsisten, menyatu dan terintegrasi; (b) menentukan 

dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 

sasaran jangka panjang, program bertindak, dan 

prioritas alokasi sumber daya; (c) menyeleksi bidang 

yang akan digeluti organisasi; (d) mencoba 

mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan 

lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap 

peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal 

organisasi dan kekuatan serta kelemahannya; dan (e) 

melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.”  

 

Dalam menetapkan strategi dibutuhkan berbagai informasi yang dapat 

memperkaya organisasi dalam menetapkan alternatif-alternatif dalam 

formulasi strategi. Sarah Kaplan dan Paula Jarzabkowski (2006:7-8) dalam 

AIM Working Paper Series: 047-August-2006 menegaskan bahwa: 
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“Indeed, much of the information needed for making 

strategy may be unclear or conflicting. As strategy is 

about the future, there will always be an aspect that 

cannot be known, so that setting a strategy means 

deciphering existing information and deriving a point 

of view about what to do. Such uncertainty can result 

in myriad interpretations about what is going on and 

what should be done.  

(Memang, sebagian besar informasi yang dibutuhkan 

untuk membuat strategi mungkin tidak jelas atau 

bertentangan. Seperti strategi adalah tentang masa 

depan, akan selalu ada sebuah aspek yang tidak dapat 

diketahui, sehingga penetapan strategi berarti 

mengartikan informasi yang ada dan menurunkan 

sudut pandang tentang apa yang harus dilakukan.  

Ketidakpastian tersebut dapat menghasilkan berbagai 

interpretasi tentang apa yang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan).” 

 

Dari pemikiran diatas dijelaskan bahwa informasi yang dibutuhkan 

untuk membuat strategi mungkin tidak berhubungan bahkan bertentangan. 

Strategi merupakan sesuatu yang dilakukan organisasi di masa depan. Maka 

dalam membuat strategi, organisasi perlu menggali informasi yang ada 

tentang apa yang harus dilakukan organisasi. Sehingga akan didapatkan 

informasi yang lengkap tentang peluang dan ancaman yang dapat digunakan 

dalam menetapkan alternatif dari strategi. Strategi menurut peneliti 

merupakan pola tanggapan atau respon yang dilakukan secara terus-menerus 

dengan melihat peluang dan ancaman di lingkungan organisasi agar 

perusahaan dapat bertahan dan melakukan hal yang lebih baik dari para 

pesaingnya. 

 

b) Tingkatan Strategi 

Strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis. Strategi 

menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Meskipun 
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strategi merupakan suatu konsep yang komprehensif, tetapi strategi dapat 

diformulasikan serta diterapkan pada berbagai macam tingkatan dalam 

organisasi dan aktivitas perusahaan.  

Strategi itu penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala, 

ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan 

rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang 

pada setiap tingkat, bukan hanya oleh pejabat tingkat tinggi. Dengan sifat 

fleksibel, strategi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai tingkatan 

dalam struktur organisasi.  

Tingkat-tingkat strategi menurut Higgins (1985) dalam J. Salusu 

(1996) yaitu: 

1. Enterprise Strategy. 

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Dalam strategi 

enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar,  sejauh 

interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan 

organisasi. Strategi ini juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-

sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik 

terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 

2. Corporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut 

grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu 

organisasi. 
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3. Business Strategy 

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di 

tengah masyarakat. Strategi ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh 

keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 

4. Fungsional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang 

suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu: 

a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang 

memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi 

yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, 

pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan; 

b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi 

manajamen, yaitu planning, organizing, implementing, controlling, 

staffing, leading, motivating, communicating, decision making, 

representing, dan integrating; 

c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol 

lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun 

situasi yang belum diketahui atau yang sudah berubah. (dalam J. 

Salusu, 1996:101-104). 

Tidak jauh berbeda dengan Higgins, Hunger dan Wheelen (2003:24) 

juga mengklasifikasikan strategi dalam suatu level atau tingkatan strategi, 

yaitu: 
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a. Strategi korporasi atau strategi organisasi. 

Strategi korporasi menggambarkan arah organisasi secara keseluruhan 

mengenai sikap organisasi secara umum terhadap arah pertumbuhan dan 

manajemen berbagai bisnis. Strategi ini berhubungan dengan 

pengalokasian dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai misi dan 

tujuan organisasi dengan menyatukan unit-unit bisnis yang berbeda 

menjadi suatu strategi organisasi yang menyeluruh.  

b. Strategi bisnis, disebut juga strategi bersaing.  

Strategi ini lebih menitikberatkan pada pembuatan keputusan-keputusan 

stratejik yang melibatkan posisi bersaing dari sebuah produk atau pangsa 

pasar tertentu pada sebuah divisi. 

c. Strategi fungsional.  

Strategi fungsional berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan-

keputusan yang menyangkut divisi-divisi pendukung dalam rangka 

memproduksi dan memasarkan produk hingga sampai di tangan 

pelanggan.  

Tiga level strategi tersebut, dalam perusahaan besar membentuk suatu 

hierarki strategi yang saling berkaitan dan berinteraksi. Tingkatan dalam 

strategi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Hierarki Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (2003:26) 

 

c) Macam-macam Strategi 

Hadari Nawawi menjelaskan mengenai beberapa macam strategi yang 

dapat dipilih dan digunakan oleh organisasi, yaitu: 

1) Strategi Agresif, dilakukan dengan membuat program dan tindakan untuk 

mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai 

keunggulan/ prestasi yang ditargetkan. 

2) Strategi Konservatip, dilakukan dengan membuat program dan mengatur 

tindakan dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan 

kebiasaan yang berlaku.  

Strategi 

Perusahaan 

Strategi 

Bisnis(Level 

Divisi) 

Strategi 

Fungsional 

Unit Bisnis 

Strategis 

Kantor Pusat 

Perusahaan 

Unit Bisnis 

Strategis 

Unit Bisnis 

Strategis 

Sumber 

daya 

manusia 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Pemasaran Keuangan Produksi 
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3) Strategi Difensif (Strategi Bertahan), dilakukan dengan membuat program-

program tindakan untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau 

prestasi yang sudah dicapai. 

4) Strategi Kompetitif, dilakukan dengan membuat program dan tindakan 

untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi lainnya yang 

sama posisi dan  jenjangnya. 

5) Strategi Inovatif, dilakukan dengan membuat program, proyek dan 

tindakan agar organisasi selalu menjadi pelopor pembaharuan khususnya 

di bidang tugas pokok masing-masing, sebagai keunggulan atau prestasi. 

6) Strategi Diversifikasi, dilakukan dengan membuat program, proyek dan 

tindakan berbeda dari strategi yang biasa dilakukan sebelumnya, atau 

berbeda dari strategi yang dipergunakan organisasi lain. 

7) Strategi Preventif, dilakukan dengan membuat program, proyek dan 

tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang 

dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi 

atasan.  

8) Strategi Reaktif, program-program atau tindakannya menunggu dan hanya 

memberikan tanggapan jika telah diberi petunjuk, pengarahan, pedoman 

pelaksanaan. Manajemen tidak berusaha membuat dan menetapkan 

program dan proyek secara proaktif. 

9) Strategi Oposisi, program dan proyek bersikap menolak, menantang 

ataupun menunda pelaksanaaan perintah, petunjuk, pengarahan, peraturan 

dari atasan yang dinilai mempersulit atau tidak menguntungkan. 
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10) Strategi Adaptasi, hampir sama dengan strategi difensif yaitu dengan 

melakukan program, proyek dan tindakan mengadaptasi dari organisasi 

lain. 

11) Strategi Ofensif, membuat program, proyek dan tindakan selalu berusaha 

memanfaatkan setiap peluang, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan 

pengarahan, petunjuk, pedoman, dan peraturan dari atasan.  

12) Strategi Menarik Diri, dilakukan dengan kecenderungan menghindari 

untuk membuat program, proyek, dan tindakan sesuai petunjuk, 

pengarahan, pedoman karena berbagai sebab. 

13) Strategi Kontijensi, dilakukan dengan membuat program, proyek, dan 

tindakan sebagai cara pemecahan masalah, dengan memilih alternatif yang 

paling menguntungkan/ terbaik dari berbagai aternatif yang sesuai dengan 

petunjuk, pengarahan dan pedoman dari atasan dan peraturan yang 

berlaku. 

14) Strategi Pasif, dilakukan dengan membuat program, proyek, dan tindakan 

mengikuti perintah, petunjuk, pengarahan, pedoman dan perundang-

undangan yang berlaku, serta lebih dominan pada pelaksanaan tugas rutin. 

(Hadari Nawawi, 2003:176-179). 

 

 

2. Implementasi Strategi 

 

Setiap strategi menuntut adanya suatu implementasi. Karena tanpa 

adanya implementasi strategi menjadi tidak berarti. Implementasi strategi 

merupakan cara bagaimana strategi dapat diterjemahkan menjadi tindakan. 
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Walaupun strategi diformulasikan dengan kreatif, organisasi tidak akan 

memperoleh manfaat apabila strategi tersebut tidak diimplementasikan secara 

tepat. 

Implementasi strategi berfokus pada aktivitas-aktivitas administratif 

yang merupakan suatu proses tersendiri dan sering tidak dipandang sebagai 

bagian integral dari pengambilan keputusan strategik. Jadi dapat dikatakan 

bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna 

mencapai suatu sasaran tertentu.  

Dalam Kamus Webster, implementasi diartikan sebagai to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu);  

to give practical effect to (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu) 

(Joko Widodo, 2008:86). Implementasi adalah satu proses yang terarah dan 

terkoordinasi, melibatkan banyak sumber daya yang ada dalam organisasi.  

Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa secara garis besar fungsi 

dari implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang 

memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan diwujudkan 

sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

(2008:185). Kebijakan yang umumnya masih abstrak berupa pernyataan-

pernyataan umum berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana 

diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang 

kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-

sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. 
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Joko Widodo (2008: 88) mendefinisikan implementasi adalah suatu 

proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan 

kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta 

(individual atau kelompok). Proses ini dilakukan guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Jones (dalam Joko Widodo, 2008:89) 

menyatakan aktivitas implementasi ini dalam tiga macam yaitu: 

 Pengorganisasian, merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata 

kembali sumber daya, unit-unit, dan metode yang mengarah pada upaya 

merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai apa yang menjadi sasaran 

dan tujuan kebijakan. 

 Interpretasi, merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) subtansi suatu 

kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami 

sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran 

kebijakan. 

 Aplikasi, merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, atau 

lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. 

John A. Pearce dan Richard B. Robinson Jr. menyatakan bahwa 

pelaksanaan strategi terjadi sebagai suatu rangkaian langkah, program, 

investasi, dan gerakan di sepanjang suatu waktu yang diperpanjang. Program-

progran khusus dilakukan. Bidang-bidang fungsional memulai kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan strategi. Personel kunci ditambah atau 

ditugaskan kembali dan sumber daya dikerahkan (2007: 515).  
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Implementasi strategi adalah proses dimana organisasi mewujudkan 

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran, dan prosedur seperti dijabarkan berikut: 

a. Program, yaitu aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan 

untuk menyelesaikan perencanaan. Tujuan program dibuat adalah untuk 

membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (action-oriented). 

b. Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, 

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. 

c. Prosedur yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan 

yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 

diselesaikan. (dalam Hunger & Wheelen, 2003:11) 

 

Program, anggaran, prosedur hanyalah bentuk rencana yang disusun 

mendetail yang akhirnya tertuju pada implementasi yang dibuat. 

Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan 

berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan 

prosedur (dalam Hunger & Whellen, 2003: 297).  

Implementasi strategi melibatkan sejumlah alat yaitu bagian-bagian 

dalam perusahaan yang dapat disesuaikan dalam rangka menerjemahkan 

strategi menjadi tindakan. Richard L. Daft  menggambarkan dan menjelaskan 

alat-alat yang dapat digunakan dalam implementasi strategi sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Alat-alat yang Digunakan untuk Menerjemahkan Strategi Menjadi 

Tindakan 

 

 

Lingkungan         

                   Organisasi 

Organisasi 

 

 

 Strategi                                                                                                                         Kinerja 

       

 

 

 

 

 

Sumber: Richard L. Daft (2002:329) 

 Kepemimpinan, adalah kemampuan untuk mempengaruhi anggota 

organisasi untuk menerapkan perilaku yang dibutuhkan dalam 

implementasi strategi. Beberapa hal yang termasuk dalam kepemimpinan 

antara lain membujuk, memotivasi, dan melakukan perubahan-perubahan 

dalam nilai-nilai korporasi dan budaya. 

 Rancangan struktural diawali dari bagan organisasi yang berkaitan 

dengan tanggungjawab manajer, derajat wewenang, dan konsolidasi 

fasilitas, departemen, dan divisi. Struktur juga berhubungan dengan 

derajat desentralisasi, rancangan tugas, dan teknologi produksi. 

Rancangan struktural 

 Bagan Organisasi 

 Tim 

 Sentralisasi/ Desentralisasi 

 Fasilitas, rancangan tugas 

Sumber Daya Manusia 

 Rekrutmen/ seleksi 

 Pemindahan/ promosi/ 

pelatihan 

 Perumahan/ penarikan kembali 

Sistem Informasi dan Pengendalian 

 Pembayaran, sistem imbalan 

 Alokasi anggaran 

 Sistem informasi 

 Aturan-aturan/ prosedur 

Kepemimpinan 

 Bujukan 

 Motivasi 

 Budaya/ nilai-nilai 
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 Sistem informasi dan pengendalian, meliputi sistem imbalan, insentif 

pembayaran, anggaran bagi alokasi sumberdaya, sistem informasi dan 

peraturan, kebijakan, serta prosedur suatu organisasi. Perubahan dalam 

sistem ini merupakan alat utama untuk menerjemahkan strategi menjadi 

tindakan. 

 Sumber Daya Manusia, yang dimiliki organisasi adalah karyawan. 

Fungsi dari sumber daya manusia adalah merekrut, menyeleksi, melatih, 

memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan karyawannya 

dalam rangka memilih sasaran strategis (dalam Richard L. daft, 

2002:329-331) 

Dalam International Journal of Management Reviews:Volume 11, 

Issue 1, Paula Jarzabkowski and Andreas Paul Spee (2009:75) menjelaskan 

tentang implementasi strategi: 

“This review has contributed to the s-as-p field in 

three ways. First, it has provided an overview and 

map of the field, based on its own terminology and 

issues, which has helped to better explain those 

terminology and issues. Second, it has exposed gaps 

in fulfilling the s-as-p research agenda, particularly 

with empirical work. Third, it has proposed 

alternative theoretical resources from other fields of 

research, which may be used to address those gaps.  

(Tinjauan ini telah memberikan kontribusi terhadap 

strategi-sebagai-praktek dalam tiga cara. Pertama, 

telah memberikan gambaran dan peta lapangan, 

berdasarkan terminologinya sendiri dan masalah, 

yang telah membantu untuk lebih menjelaskan 

terminologi dan isu-isu tersebut. Kedua, telah terbuka 

kesenjangan dalam memenuhi agenda penelitian 

strategi-sebagai-praktek, khususnya dengan bekerja 

empiris.  
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Ketiga, telah mengusulkan alternatif dari sumber daya 

teoritis dari bidang-bidang penelitian, yang dapat 

digunakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.)”  

 

Dari uraian diatas disebutkan tiga langkah dalam hal pelaksanaan 

strategi. Pertama, menyiapkan pandangan yang luas dan memetakan bidang, 

berdasarkan atas istilah juga isu yang ada. Kedua, menyingkap celah yang 

memenuhi agenda penelitian pelaksanaan strategi.  Ketiga, dikemukakan 

sumber-sumber teori alternatif dari penelitian bidang lain, dimana 

dimungkinkan untuk menunjukkan celah tersebut.  

Jadi, implementasi strategi merupakan sejumlah tindakan yang 

melibatkan semua variabel dalam organisasi dimana dalam pelaksanaannya 

menuntut kehati-hatian, karena menyangkut bagaimana melaksanakan setiap 

alternatif yang ada. Strategi akan berhasil jika ada kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan pedoman pelaksanaan, metode kerja, prosedur dan 

peraturan-peraturan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan 

dorongan dan motivasi dalam menyukseskan pencapaian sasaran organisasi.  

Menurut Sondang P. Siagian (2004:102), agar suatu strategi dapat 

dimplementasikan dengan efektif, ada 3 hal yang harus diperhatikan 

diantaranya: 

~ Pertama, strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi 

persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Artinya mampu 

memanfaatkan peluang dan memperkecil dampak negatif atau ancaman 

yang muncul bagi perusahaan. 
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~ Kedua, strategi harus memperhitungkan secara realistik kemampuan 

perusahaan mneyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang 

diperlukan untuk operasionalisasi strategi tersebut.  

~ Ketiga, strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. 

Keberhasilan implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan 

pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang 

ingin diraih. Seperti yang dinyatakan Merrile Grindle (1980) berikut ini: 

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat 

dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah 

ditentukan yaitu melihat pada action program dari 

individual projects dan yang kedua apakah tujuan 

program tersebut tercapai. (dalam Leo Agustino, 

2008:139)” 

 

 

3. Hambatan dalam Implementasi Strategi 

Dalam mengimplementasikan strategi sering ditemui beberapa 

masalah/ hambatan yang dihadapi. Masalah mulai muncul terjadi saat 

pelaksanaan suatu strategi. Masalah yang sering muncul dalam perusahaan 

antara lain: 

a. Implementasi berjalan lebih lambat dari perencanaan awalnya. 

b. Munculnya masalah-masalah utama yang tidak terduga. 

c. Koordinasi kegiatan yang tidak efektif. 

d. Perhatian terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis yang 

berlebihan sehingga mengalihkan perhatian terhadap implementasi yang 

harus dijalankan. 

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



30 
 

30 
 

e. Kurangnya kemampuan para karyawan yang terlibat dalam implementasi 

strategi. 

f. Tidak memadainya pendidikan dan pelatihan karyawan tingkat bawah. 

g. Tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. 

h. Tidak memadainya kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer 

departemen. 

i. Tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. 

j. Tidak memadainya pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang 

dimiliki (dalam Hunger&Whellen, 2003:297). 

Alexander dalam penelitiannya terhadap hampir seratus presiden dan 

divisi perusahaan (1991) mengungkapkan beberapa masalah yang sering 

dijumpai dalam pelaksanaan strategi (J.Salusu, 1996:431). Masalah yang 

sering timbul adalah jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan 

ternyata jauh lebih lama dari yang direncanakan karena timbulnya banyak 

masalah baru yang tidak diprediksi sebelumnya. 

Sementara itu koordinasi tidak berjalan efektif, pengarahan dari unit 

kerja yang kurang tepat sehingga eselon bawah belum begitu paham dengan 

strategi yang digunakan. Masalah lain yang juga sering dihadapi adalah 

kualitas kepemimpinan yang kurang memadai dan kurangnya pengarahan dan 

informasi yang bisa diterima eselon bawahan yang menyebabkan intrpretasi 

yang diterima karyawan berbeda dari yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya 

informasi mengenai faktor yang berkaitan dengan strategi sehingga produk 

atau pelayanan yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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Sumber daya yang ada dalam perusahaan, baik itu manusia, uang maupun 

material dapat juga menjadi faktor yang menghambat implementasi strategi.  

Kunci sukses implementasi strategi, seperti diungkapkan Thompson 

dan Strickland (1992) dalam Salusu (1996: 436) adalah menyatukan 

organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap 

tugas administratif dan aktivitas dilakukan menurut cara yang memadukan 

secara tepat persyaratan sehingga pelaksanaan dari strategi itu dapat 

dinikmati. Pernyataan ini mengarah pada pentingnya komitmen dari semua 

jajaran pimpinan dan para pelaksana. 

Fuchs and his collleagues ( Fuchs et al,2000) dalam Guner Gursey   

menggambarkan efektifitas dalam implementasi strategi seperti mengarang 

musik. 

 ”The key dimensions of effective strategy development 

and implementation as orchestrating all the elements of 

strategy around a powerful core theme and alignment of 

coherent product-market focus supported by operating 

capabilities and resources.  

(Dimensi kunci dari efektifitas pengembangan strategi 

dan implementasi seperti mengarang musik semua unsur-

unsur strategi di sekitar kekuatan tema inti dan 

meluruskan focus pasar produk yang padu didukung 

dengan  operasi kemampuan dan sumber daya.)”  

 

(dalam International Journal of Bussines and Emerging 

Market, Vol.1 No.3, 2009: 214) 

 

Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa kunci dari membangun 

implementasi strategi yang efektif adalah seperti mengarang musik. Semua 

unsur disekitar strategi harus didukung oleh kemampuan beroperasi dan 
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sumber daya yang dimiliki perusahaan. Strategi dapat berhasil dan efektif 

apabila didukung oleh semua sumber daya yang terlibat di dalamnya.  

 

 

4. Strategi Penurunan Tunggakan Rekening Listrik 

Tunggakan rekening listrik adalah pajak rekening listrik yang belum 

dibayar selama seseorang, badan usaha, atau lembaga masih berstatus sebagai 

pelanggan/ pengguna jasa listrik. Berdasarkan penjelasan tersebut yang 

dimaksud dengan strategi penurunan tunggakan rekening listrik ialah suatu 

rencana tindakan, kiat, cara yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak 

listrik yang belum dibayar oleh pelanggan atau pengguna jasa listrik.  

Strategi penurunan tunggakan rekening listrik yang dilakukan oleh PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta tanggapan atau respon PT PLN (Persero) atas 

keadaan lingkungannya yaitu meningkatnya jumlah tunggakan rekening 

listrik. Dilihat dari tingkatannya, strategi ini adalah strategi fungsional. 

Dimana strategi dijabarkan dalam bentuk program-program yang 

berhubungan dan dilakukan oleh divisi yang menangani  masalah ini dalam 

organisasi yaitu divisi yang menangani pengendalian dan pengusahaan 

pelanggan.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan 

bagaimana implementasi dari tindakan, respon, usaha, kiat yang dilakukan 

oleh PT PLN (Persero) dalam mengurangi tunggakan rekening listrik. Sesuai 

dengan teori Jones, yaitu tentang aktivitas implementasi (meliputi 

pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi) penjelasan aktivitas 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 
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(persero) akan dijabarkan dalam tiap program yang ditetapkan. Kemudian 

mengacu teori dari Hadari Nawawi tentang empat belas macam strategi yang 

dapat digunakan oleh organisasi maka penulis akan menganalisis masing-

masing program tersebut menggunakan bentuk strategi yang sesuai. 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir seseorang yang 

bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar faktor maupun 

variabel dengan berpijak pada landasan teori. Dari uraian tentang landasan teori 

tersebut diatas dapat diambil garis besar tentang kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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Gambar 2.3 

Kerangka Berpikir Implementasi Strategi Penurunan Rekening Listrik di  

PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

 

 

Dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanannya, PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta terkendala dengan adanya tunggakan rekening listrik. Hal 

ini disebabkan karena masyarakat sering membayar melebihi batas waktu yang 

telah ditetapkan. Masyarakat kurang memahami akan kewajibannya sebagai 

pelanggan listrik yaitu  membayar rekening tepat pada waktunya.  

Tunggakan rekening listrik tersebut menyebabkan PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta harus mengeluarkan jumlah uang yang semakin besar untuk 

Tujuan: 

Penurunan 

Jumlah 

Tunggakan 

Rekening 

Listrik 

 

- Adanya tunggakan  

rekening  listrik, 

menyebabkan: 

 Jumlah uang yang 

dikeluarkan PT 

PLN (Persero) 

untuk menutup 

sementara  biaya 

operasionalnya 

semakin besar. 

 Pelanggan yang 

lain merasa 

dirugikan. 

 Negara semakin 

merugi. 

 

 

Implementasi Strategi Penurunan 

Tunggakan Rekening Listrik oleh PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta, yaitu: 

1. Sosialisasi tentang pembayaran 

listrik tepat waktu, merupakan  

bentuk strategi konservatif dan 

ofensif. 

2. Memutus sementara bagi pelanggan 

yang menunggak 1 bulan, merupakan 

bentuk strategi agresif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.  Mengawasi pelanggan yang telah 

diputus sementara, merupakan 

bentuk strategi preventif. 

4. Melakukan pembongkaran bagi 

pelanggan yang menunggak 3 bulan, 

merupakan bentuk strategi agresif. 

5. Mengembangkan teknologi 

informasi, merupakan bentuk strategi 

kompetitif dan adaptif. 

6. Memperbanyak PPOB, merupakan 

bentuk strategi diversifikasi. 

 

 

Faktor Penghambat Implementasi Strategi 

Penurunan Tunggakan Rekening Listrik di 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta 
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menutup sementara biaya operasionalnya. Pelanggan lain yang tidak menunggak 

merasa dirugikan dengan adanya pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT 

PLN (Persero). Selain itu, negara juga menderita kerugian dikarenakan PT PLN 

(Persero) merupakan salah satu BUMN yang memberi pemasukan bagi 

pelaksanaan pembangunan.  

PT PLN (Persero) APJ Surakarta menetapkan strategi untuk 

mengurangi jumlah tunggakan rekening listrik tersebut. PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta membuat sejumlah tindakan dan langkah-langkah sebagai cara, kiat, 

taktik dalam bentuk program-program untuk menurunkan jumlah tunggakan 

rekening listrik. Implementasi strategi yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta diantaranya sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi tentang pembayaran listrik tepat waktu, merupakan  

bentuk strategi konservatif dan ofensif. 

2. Memutus sementara bagi pelanggan yang menunggak 1 bulan, merupakan 

bentuk strategi agresif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.  Mengawasi pelanggan yang telah diputus sementara, merupakan bentuk 

strategi preventif. 

4. Melakukan pembongkaran bagi pelanggan yang menunggak 3 bulan, 

merupakan bentuk strategi agresif. 

5. Mengembangkan teknologi informasi, merupakan bentuk strategi kompetitif 

dan adaptif. 

6. Memperbanyak PPOB, merupakan bentuk strategi diversifikasi. 
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Dalam implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik 

tersebut, ditemui berbagai hambatan/ kendala yang dialami oleh PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta. Hambatan yang ditemui oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

yaitu masih terbatasnya petugas tusbung, budaya masyarakat yang menunda 

pembayaran listrik, belum konsistennya pelanggan terhadap perjanjian kerjasama, 

dan kurang tegasnya petugas tusbung. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuannya, penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang berusaha memecahkan masalah dengan memaparkan, 

menggambarkan serta menganalisa keadaan atau fenomena sosial masyarakat 

berdasarkan fakta-fakta yang ada.  

Menurut H.B. Sutopo, deskriptif kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan secara 

rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya 

terjadi menurut apa adanya di lapangan (2002:111). Jadi penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran mengenai objek apa yang 

diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi 

penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari 

data yang telah disajikan. 

Metode ini dipilih karena metode ini yang dianggap tepat untuk 

menggambarkan secara jelas, sistematis, dan akurat mengenai bagaimana 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta beserta hambatan yang ditemui dalam 

implementasinya. 
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2. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) APJ Surakarta yang 

beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 468 Surakarta.Lokasi penelitian ini 

dipilih dengan beberapa pertimbangan: 

1. PT PLN (Persero) APJ Surakarta merupakan unit perusahaan Negara 

yang bertanggungjawab di bidang kelistrikan di wilayah Surakarta dan 

sekitarnya. Dalam tingkatan manajemen, PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta merupakan salah satu manajemen operasional yang 

mengimplementasikan strategi dalam mengurangi tunggakan rekening 

listrik. 

2. Belum pernah ada yang mengadakan penelitian tentang Implementasi 

Strategi Penurunan Tunggakan Rekening Listrik di PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta. Selain itu, dalam pra survey PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta memberikan kesempatan dan ijin penelitian kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian. 

 

3. Sumber Data 

Lofland dan Lofland (1984) dalam Lexy J. Moleong (2000:112) 

mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti arsip, 

dokumen, dan lain-lain. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara 

atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya.  
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai 

berikut : 

a. Informan. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia 

(informan/ narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang 

memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama 

dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang 

diminta peneliti, tetapi narasumber lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang ia miliki. (H.B. Sutopo, 2002:50).  

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 Supervisor Tata Usaha Langganan PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. 

 Supervisor Sistem Teknologi Informasi PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. 

 Supervisor Pengendalian Penagihan PT PLN (Persero) UPJ 

Sragen. 

 Manajer dan karyawan PPOB (payment point online bank), mitra 

PT PLN (Persero) dalam administrasi pembayaran rekening 

listrik. 

 Manajer Operasional PT Segoro Lor, mitra PT PLN (Persero) 

dalam pemutusan dan penyambungan.  

 Customer Service TA TV dan Penyiar Radio Buana Asri (Radio 

Publik Kabupaten Sragen). 

 Petugas pemutusan dan penyambungan. 
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 Aparat pemerintah di Kelurahan Plumbungan. 

 Masyarakat yang menunggak pembayaran rekening listrik. 

b. Peristiwa/ aktivitas yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu 

peristiwa yang menunjukkan mengenai implementasi strategi penurunan 

tunggakan rekening listrik di PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Aktivitas 

itu diantaranya adalah aktivitas pelayanan administrasi pembayaran 

rekening listrik baik di kantor PLN maupun agen PPOB, pemutusan dan 

penyambungan dirumah pelanggan, dan sosialisasi pembayaran listrik 

melalui spanduk maupun selebaran yang ditempel di agen PPOB. 

c. Dokumen dan arsip. 

Dalam penelitian ini dokumen atau arsip yang digunakan adalah  

~ Arsip-arsip dan dokumen yang terdapat di kantor PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta. Seperti: Profil Perusahaan PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta APJ 

Surakarta, Data Induk Langganan dan Data Induk Saldo PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta, Laporan IV-04 dan IV-06 2009 milik 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

~ Arsip-arsip dan dokumen yang terdapat di kantor PT PLN 

(Persero) UPJ Sragen. Seperti: Buku Kerja PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Surat Perjanjian 

Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pengoperasian, Pemeliharaan 

Jaringan Distribusi dan Pelayanan Gangguan Tahun 2009 antara 

PT PLN (Persero) UPJ Sragen dan KUD, Data Pengusahaan dan 
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Operasional PT PLN (Persero) UPJ Sragen Tahun Anggaran 

2009. 

~ Artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan strategi 

penurunan tunggakan rekening listrik. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini masing-masing teknik tersebut saling melengkapi satu sama 

lain. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. 

Moleong, 2000:135). Tujuan utama melakukan wawancara adalah 

untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konsep 

mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi 

tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan 

sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai 

bagian dari masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan 

dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang (dalam 

H.B Sutopo, 2002:58).  

Dalam penelitian ini peneliti bertanya langsung kepada informan 

dalam bentuk wawancara mendalam dengan menggunakan kerangka 
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atau daftar pertanyaan sebagai pedoman mengenai apa yang akan 

ditanyakan supaya lebih terarah. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Supervisor Tata Usaha Langganan PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta, Supervisor Sistem Teknologi Informasi PT PLN (APJ) 

Surakarta, Supervisor Pengendalian Penagihan PT PLN (Persero) UPJ 

Sragen, Manajer dan karyawan PPOB, Manajer Operasional PT 

Segoro Lor, Customer Service TA TV dan Penyiar Radio Buana Asri, 

petugas pemutusan dan penyambungan, aparat pemerintah di  

Kelurahan Plumbungan dan masyarakat yang menunggak pembayaran 

rekening listrik. 

b. Observasi 

Hadari Nawawi mengartikan observasi sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian (1995: 100). Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan 

pelayanan administrasi pembayaran rekening listrik (baik dikantor 

PLN maupun agen PPOB), aktivitas pemutusan dan penyambungan di 

rumah pelanggan dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pembayaran listrik melalui spanduk dan selebaran yang ditempel di 

agen PPOB. Observasi ini tidak dilakukan hanya satu kali, tetapi 

beberapa kali. 

c. Telaah dokumen 

Teknik ini dilakukan dengan mencatat, memahami, dan mengkaji 

dokumen dan arsip yang mendukung pengumpulan data dalam 

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



43 
 

43 
 

penelitian. Peneliti menggunakan arsip-arsip dan dokumen yang 

terdapat di kantor PT PLN (Persero) APJ Surakarta dan PT PLN 

(Persero) UPJ Sragen, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan 

strategi penurunan tunggakan rekening listrik. 

 

5. Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian kualitatif diambil untuk mewakili informasi 

dengan kelengkapan dan kedalamannya, tidak ditentukan oleh jumlah sumber 

data. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006:96). Dengan teknik ini 

peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan 

permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya.  

Di pilihnya metode ini karena; Pertama, purposive sampling 

dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di 

dalam menghadapi realitas yang tidak tungggal. Kedua, dimana pada awalnya 

peneliti tidak mengetahui realitas obyek penelitian maka informan tidak dapat 

ditentukan sejak awal. Hal ini sesuai dengan maksud dari purposive sampling 

yang tidak menentukan sampel terlebih dahulu. Sampel ditentukan 

berdasarkan tujuan dari penelitian. Ketiga, untuk mendapatkan variasi 

informasi sebanyak-banyaknya sesuai pokok permasalahan penelitian. (H.B. 

Sutopo,  2002:56). 
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Selain itu, untuk melengkapi data yang diperoleh dan untuk 

kepentingan  trianggulasi informasi, peneliti juga menggunakan teknik snow 

ball sampling. Teknik snowball sampling ialah penarikan sampel bertahap 

yang makin lama jumlah respondennya semakin bertambah besar. (Y. Slamet, 

2006:63). Sampel dipilih berdasarkan informasi dari informan sebelumnya 

yang dianggap dipercaya dan diyakini mengetahui permasalahan yang sama 

sampai data yang dibutuhkan dirasa cukup. Kedua teknik ini dipilih karena 

peneliti ingin mendapatkan data yang valid berdasarkan fakta yang faktual 

dari informan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian. 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi peneliti memilih 

pegawai PT PLN (Persero) yang dianggap mengetahui informasi yaitu 

Supervisor Tata Usaha Langganan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Informan tersebut, kemudian dianggap sebagai informan kunci (key informan) 

yang kemudian key informan akan menunjuk siapa yang akan dipilih sebagai 

informan selanjutnya yang dianggap lebih mengetahui permasalahan yang 

diteliti, demikian seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan/menunjuk informan 

masyarakat yang menunggak pembayaran rekening listrik. Ini dilakukan 

untuk mengetahui informasi dari pelanggan dan mengkroscekkan pernyataan 

dari pegawai PT PLN (Persero) dan mitra PT PLN (Persero). 

 

6. Validitas Data 

Untuk menjamin validitas data digunakan trianggulasi data. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan beragam sumber data yang ada. 
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Hal ini dilakukan dengan menggali data sejenis yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian melalui informan dalam berbagai posisi yang 

berbeda dengan teknik wawancara mendalam agar mendapatkan data yang 

teruji kebenarannya.  

Dalam hal ini menurut Lexy J Moleong (2000:178) dapat dicapai 

dengan langkah: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

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

dikatakan secara pribadi. 

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

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dari langkah di atas, maka dalam penelitian ini validitas data 

menggunakan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia. Sehingga data 

yang dikumpulkan dari satu sumber akan di kontrol oleh data yang lain. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan reviu informan. Pada waktu 

peneliti sudah mendapatkan data yang cukup lengkap dan berusaha menyusun 
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sajian data walaupun belum lengkap dan menyeluruh, maka unit-unit laporan 

tersebut akan dikomunikasikan dengan informan.  

7. Teknik Analisis Data 

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan dan 

mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data (penarikan kesimpulan). 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data. 

Reduksi data adalah  proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi data dari fieldnote (H.B. Sutopo, 2002: 91). Merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian data 

yang kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. 

Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. 

Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diseleksi, 

difokuskan, disederhanakan dan diabstraksikan serta diatur 

sedemikian rupa untuk kemudian simpulan penelitian dapat dilakukan. 

 

b. Penyajian Data  
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Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang 

memungkinkan suatu kesimpulan dapat diambil. H.B. Sutopo 

(2002:92) menjelaskan sajian data adalah suatu rakitan organisasi 

informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan 

simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, sajian data juga 

meliputi berbagai jenis matriks, gambar/ skema, jaringan kerja kaitan 

kegiatan, dan tabel sebagai pendukung narasinya. Kesemuanya itu 

dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat 

dan dimengerti. 

Dalam penelitian ini data-data dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi setelah diseleksi, difokuskan, disederhanakan dan 

diabstraksikan serta diatur sedemikian rupa kemudian disajikan dalam 

bentuk narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja atau 

kegiatan, tabel, dan uraian.  

c. Verifikasi Data (penarikan kesimpulan) 

Pada awal pengumpulan data, peneliti harus mulai mengerti apa 

arti dari hal-hal yang diperoleh peneliti dengan melalui pencatatan 

peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, dan arahan sebab akibat. 

Disini peneliti tidak memegang hal tersebut secara kuat, artinya tetap 

bersifat terbuka dan skeptis. Namun demikian pernyataan-pernyataan 

tersebut tetap dibiarkan pada awalnya kurang jelas kemudian semakin 

meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan kuat. 

Kesimpulan akhir terjadi sebelum pengumpulan data berakhir. 
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Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan. Simpulan yang diverifikasikan yang dapat 

berupa pengulangan pemeriksaan untuk mengetahui benar tidaknya 

laporan yaitu sebagai pemikiran yang kedua yang timbul melintas 

dalam pikiran peneliti pada saat penulis melihat kembali sebentar pada 

pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini setelah data-data dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi melalui tahap reduksi data dan kemudian 

disajikan dalam bentuk gambar atau skema, jaringan kerja atau 

kegiatan, tabel, dan uraian dalam tahap penyajian data, tahap 

selanjutnya yaitu penarikan simpulan sebagai pengikat dari tahap 

reduksi data dan penyajian data yang untuk kemudian dilanjutkan 

dengan verifikasi simpulan.  
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Gambar 3.1 

Skema Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: H.B. Sutopo (2002 :96) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

1. Visi dan Misi PT PLN (Persero) 

 Visi PT PLN (Persero) 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, 

unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.  

Konsekuensi terhadap visi sebagai strategi korporat ini dijabarkan dalam 

beberapa hal berikut: 

~ Mewujudkan kinerja perusahaan dengan kualitas setaraf kelas 

dunia dalam usaha bisnis kelistrikan. 

~ Berfokus pada peningkatan kualitas proses terus-menerus untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. 

~ Membangun lingkungan kerja yang menungkinkan anggota 

perusahaan mentranformasikan potensi mereka menjadi kinerja 

perusahaan yang dihargai. 

 Misi PT PLN (Persero) 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan 

pemegang saham.  

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat.  
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c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat 

luas.  

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.  

 

2. Tujuan PT PLN (Persero) 

Tujuan, sifat dan maksud PT PLN (Persero) memiliki dasar pada 

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994, yaitu: 

a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

b. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 

memadai dengan tujuan untuk: 

 Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 

merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 

 Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan 

penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

c. Merintis kegiatan-kegiatan usaha lain yang menunjang usaha penyediaan 

tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Motto, Falsafah dan Logo PT PLN (Persero) 

a. Motto : 

“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik (Electricity for a better life)” 
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b. Falsafah : 

Terdapat 3 falsafah perusahaan yang diyakini oleh setiap karyawan PT 

PLN (Persero), antara lain: 

a. PT PLN (Persero) bukan sekedar penyedia energi. Akan tetapi juga 

berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang produktif dan 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

b. Keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya 

laba, tetapi juga kemampuan perusahaan memberikan pelayanan 

terbaik kepada pelanggan, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera. 

c. Kegiatan usaha dan proses kerja tidak sekedar dijalankan untuk 

mengejar efisiensi, melainkan juga memungkinkan terjadinya 

kerjasama pembaruan perusahaan secara berkesinambungan dan 

menyelenggarakan bisnis secara etika. 

c. Logo : 

 

 Komposisi dan Arti Logo PT PLN (Persero): 

 Lambang kilat berwarna merah. Listrik akan membawa manfaat 

positif bagi semua pihak apabila dimanfaatkan secara tepat. Namun 

juga dapat membawa hal negatif apabila disalahgunakan. 
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 Gelombang udara yang berwarna biru. Udara merupakan medium 

penghantar bagi ion-ion listrik. Demikian pula PT  PLN (Persero) 

berkeinginan untuk menjadi media atau penyalur energi listrik bagi 

konsumennya.  

 Persegi panjang berwarna kuning. Diartikan sebagai cahaya yang 

terang. Diharapkan energi listrik yang diproduksi dan 

didistribusikan oleh PT PLN (Persero) kepada konsumen dapat 

membawa manfaat seperti cahaya dalam kegelapan. 

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu rangka yang menunjang dan 

menunjukkan alur distribusi fungsi, tugas, dan wewenang dari seluruh sumber 

daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi. Tugas dan wewenang 

masing-masing jabatan sesuai dengan tingkatan dalam struktur organisasi 

perusahaan. 

Struktur organisasi yang ditetapkan di PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta adalah struktur organisasi garis. Dalam melaksanakan tugas-

tugasnya manajer dibantu asisten manajer sesuai dengan keahliannya. 

Sedangkan untuk kegiatan operasionalnya, asisten manajer memberi perintah 

kepada tiap-tiap bagian secara langsung, namun demikian manajer merupakan 

penanggungjawab tertinggi di perusahaan. 

Skema struktur organisasi yang ada dalam PT PLN (Persero) APJ  

Surakarta yang sesuai dengan SK 175.K/GM.DJTY/2008 tanggal 24 Juli 
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2008 ada pada daftar lampiran. Adapun struktur organisasi perusahaan yang 

dimiliki PT PLN (Persero) APJ Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Manajer APJ  

2. Fungsional Ahli, yang terdiri dari: 

a. Ahli Pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) 

b. Ahli Automatic Meter Reading 

c. Ahli Account Executive 

d. Ahli Kinerja 

e. Ahli Hukum, Humas, Kemitraan, dan Bina Lingkungan 

f. Ahli Perencanaan 

g. Ahli Lingkungan 

h. Ahli Efisiensi Jaringan Distribusi dan Pengendalian Losses 

3. Bagian Pemasaran 

Bagian ini dipimpin oleh seorang asisten manajer yang membawahi satu 

Ahli Muda dan dua seksi, yaitu: 

a. Ahli Muda Riset Pasar dan Kelayakan Pelanggan 

b. Seksi Strategi Pemasaran 

c. Seksi Peningkatan Pelayanan 

4. Bagian Niaga  

Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi 

empat seksi, yaitu: 

a. Seksi Tata Usaha Lingkungan 

b. Seksi Pengolahan Data Rekening 
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c. Seksi Pembacaan Meter 

d. Seksi Penagihan 

5. Bagian Distribusi 

Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi 

empat Ahli Muda dan empat seksi. yaitu: 

a. Ahli Muda Mutu dan Keandalan 

b. Ahli Muda Proteksi dan Pengukuran 

c. Ahli Muda Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi 

d. Ahli Muda Regu PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) 

e. Seksi Operasi Distribusi 

f. Seksi Pemeliharaan dan Konstruksi Distribusi 

g. Seksi Peneraan dan Pengukuran 

h. Seksi Pengendalian Sistem Meter 

6. Bagian Keuangan 

Bagian ini dipimpin oleh Asisten Manajer yang membawahi tiga seksi, 

yaitu: 

a. Seksi Pengendalian Anggaran dan Keuangan 

b. Seksi Pengawasan Pendapatan 

c. Seksi Akutansi 

7. Bagian Sumber Daya Alam (SDM) dan Administrasi 

Bagian ini dipimpin oleh Asisten Manajer  yang membawahi empat seksi, 

yaitu: 

a. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) 
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b. Seksi Sekretariat dan Umum 

c. Seksi Logistik 

d. Seksi Pengamanan 

8. PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta mempunyai 11 

kantor unit yang tersebar se-Eks Karesidenan Surakarta, yaitu: 

a. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Surakarta Kota 

b. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Manahan 

c. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Sukoharjo 

d. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Grogol 

e. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Kartasura 

f. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Karanganyar 

g. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Palur 

h. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Sragen 

i. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 

j. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Wonogiri 

k. Kantor PT PLN (Persero) UPJ Jatisrono 

Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi manajer dan asisten manajer 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta: 

1. Manajer APJ  

Tugas pokok manajer APJ adalah bertanggungjawab atas pengelolaan 

usaha secara efisien efektif serta menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga 

listrik, peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan pengelolaan Jaringan 

Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Sambungan 
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Rumah (SR), Alat Pembatas dan Pengukur (APP), pengelolaan keuangan 

serta pengelolaan SDM dan administrasi, membina hubungan kerja, 

kemitraan dan komunikasi yang efektif guna menjaga citra perusahaan serta 

mewujudkan good corporate governance. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, 

manajer APJ berfungsi: 

a. Menyusun perkiraan kebutuhan tenaga listrik. 

b. Menyusun dan menerapkan program penjualan tenaga listrik. 

c. Memantau perkembangan jumlah pelanggan dan jenis tarif. 

d. Menyusun program peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. 

e. Mengkoordinir dan mengendalikan pengoperasian JTM, JTR, SR, dan 

APP-nya. 

f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan PKBL. 

g. Menangani permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan area. 

h. Melaksanakan pengelolaan SDM, keuangan, dan administrasi. 

i. Membuat evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan, 

pemasaran, niaga, distribusi, keuangan, SDM dan administrasi. 

j. Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 

2. Fungsional Ahli  

1) Ahli Hukum, Hubungan Masyarakat dan Program Kemitraan Bina 

Lingkungan 
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Tugas pokok: Pelaksanaan bidang kehumasan serta penanganan masalah 

hukum. 

 Bidang Hukum: Menyelesaikan segala permasalahan yang 

menyangkut hukum. Contohnya; kontrak kerja antara PT PLN 

(Persero) dengan pelanggan yang biasanya terdapat dalam SPJBTL 

(Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik). 

 Bidang Humas dan Program Kemitraan Bina Lingkungan 

a. Kemitraan :  

~ Melaksanakan analisa proposal dari pengusaha kecil dan 

memberi bantuan berupa pinjaman modal kerja dengan bunga 

lunak. 

~ Membantu sarana promosi untuk pemasaran hasil produksinya.  

b. Program Bina Lingkungan : 

~ Memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada lingkungan di 

sekitar kantor serta aset PT PLN (Persero), serta menggugah 

partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk peduli dan ikut 

membantu mengamankan instalasi jaringan listrik, bangunan, 

dan peralatan kantor dari gangguan, pengrusakan serta 

pencurian. 

c. Hubungan Masyarakat : 

~ Memberikan penerangan serta pengarahan kepada stakeholders 

melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung. 

~ Maintenance hubungan baik dengan stakeholders. 
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~ Menjalin kerjasama dengan pers dan media baik berupa media 

cetak maupun media elektronik sebagai salah satu channel 

dalam pelaksanaan tugas kehumasan. 

3. Asisten Manajer Pemasaran 

Tugas pokok asisten manajer pemasaran adalah bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan pengelolaan pemasaran dan pelayanan pelanggan lama 

ataupun baru yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan 

pembelian, penjualan energi listrik, riset pasar, pengembangan produk dan 

jasa baru, promosi dan komunikasi, pengendalian mutu pelayanan serta 

perubahan data pelanggan sehingga dapat mendukung pelaksanaan kerja unit 

dengan baik. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut asisten manajer pemasaran 

mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kerja bagian pemasaran sebagai pedoman kerja. 

b. Melakukan riset pasar dengan mengumpulkan informasi bisnis dan 

menganalisa untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 

c. Mengevaluasi data statisitik yang berkaitan dengan perkembangan daerah 

setempat untuk penetapan rencana penjualan. 

d. Melakukan segmentasi  pasar dengan melakukan manajemen proaktif 

bagi konsumen potensial untuk mempertahankan, mengembangkan 

penjualan dan kepuasan pelanggan. 

e. Melakukan peramalan dan menyusun rencana penjualan tenaga listrik 

serta langkah-langkah penjualan. 
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f. Melakukan pemasaran kreatif, menyampaikan pesan dan promosi produk 

atau penjualan guna meningkatkan citra perusahaan dan kepedulian 

kepada pelanggan. 

g. Merencanakan kegiatan promosi. 

4. Asisten Manajer Niaga 

Tugas pokok asisten manajer niaga adalah bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan pelayanan pelanggan atau calon pelanggan, 

penyelesaian klaim, manajemen baca meter, sistem informasi, pengelolaan 

hasil penjualan listrik, pengelolaan piutang, pelaksanaan P2TL (Penertiban 

Pemakaian Tenaga Listrik). 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas 

asisten manajer niaga mempunyai fungsi: 

a. Mengkoordinir  proses administrasi pasang baru dan perubahan daya 

pada konsumen selektif. 

b. Secara aktif membantu unit dalam penyelesaian klaim. 

c. Secara aktif membantu unit dalam manajemen baca listrik. 

d. Mengelola dan mengkoordinir hasil penjualan tenaga listrik. 

e. Memonitor pengelolaan piutang. 

f. Mengkoordinir pemutusan dan penyambungan pelanggan menunggak. 

g. Mengkoordinir pelaksanaan P2TL pada unit dibawahnya. 

h. Mengoperasikan dan memelihara sistem informasi. 

i. Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan niaga dan cara perbaikannya. 
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5. Asisten Manajer Distribusi 

Tugas pokok asisten manajer distribusi adalah bertanggungjawab atas 

pelaksanaan penyelenggaraan pengoperasian, pemeliharaan, konstruksi, 

pembangunan jaringan distribusi secara efektif dan efisien, penerapan dan 

perakitan APP dalam rangka menjaga kontinuitas serta menjamin mutu 

keandalan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan sesuai standar layanan.  

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, 

asisten manajaer distribusi mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada bagian distribusi sebagai 

pedoman kerja. 

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan pada bagian 

distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas. 

c. Mengevaluasi usulan rencana pengembangan sistem-sistem operasi 

distribusi. 

d. Mengevaluasi konsep perencanaan pengoperasian, pemeliharaan, 

konstruksi, pembangunan jaringan distribusi dan peralatannya. 

e. Menyusun SOP pekerjaan operasi, pemeliharaan, konstruksi, 

pembangunan jaringan distribusi. 

f. Memeriksa desain konstruksi berdasarkan standar desain. 

g. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan area pendistribusian tenaga listrik. 

6. Asisten Manajer Keuangan 

Tugas pokok asisten manajer keuangan adalah bertanggungjawab atas 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang 
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anggaran, keuangan, pengawasan, pendapatan, akutansi, dan perbekalan, 

sehingga  memenuhi target pengendalian keuangan unit. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, asisten 

manajer keuangan mempunyai fungsi: 

a. Melakukan koordinasi dan memsupervisi serta bertanggungjawab atas 

tersusunnya RKAP dan cash flow (laba/ rugi dan neraca). 

b. Melakukan koordinasi dengan asisten manajer terkait agar penggunaan 

anggaran dapat terkendali sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas pengajuan 

permintaan anggaran dari user. 

d. Memberikan persetujuan penerimaan dan pengeluaran dana impres, 

berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

e. Mengawasi dan bertanggungjawab terhadap keamanan penyimpanan 

fisik uang secara aman. 

f. Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas tersusunnya laporan 

keuangan. 

g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan 

dan pengendalian anggaran operasi.  

7. Asisten Manajer SDM dan Administrasi 

Tugas pokok asisten manajer SDM dan administrasi adalah 

bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengendalian SDM, rumah tangga 

kantor, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan lingkungan kerja, fasilitas 
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dan sarana kerja, kendaraan serta penyelenggaraan kesekretariatan dalam 

rangka menunjang rencana yang telah ditetapkan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, asisten 

manajer SDM dan administrasi mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kerja fungsi administrasi sebagai pedoman kerja. 

b. Membagi tugas bawahan dan memberi arahan kepada bawahan dalam 

rangka pelaksanaan tugas. 

c. Mengelola surat-surat masuk dan keluar sesuai TLSK. 

d. Melaksanakan administrasi pengadaan dan pendistribusian ATK pada 

fungsi terkait. 

e. Mengelola rumah tangga kantor, pengaturan kendaraan serta membantu 

pelaksanaan kehumasan. 

f. Merencanakan pengembangan atau pembinaan sumber daya manusia. 

g. Mengatur pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai. 

h. Membuat rencana pendidikan dan pelatihan pegawai yang diperlukan 

dalam rangka peningkatan kinerja SDM. 

i. Melakukan evaluasi keseluruhan maupun secara parsial terhadap sistem 

dan prosedur kerja yang ada serta mengusulkan perbaikan yang 

diperlukan. 

j. Melakukan evaluasi standar kemampuan pegawai yang mungkin berubah 

akibat perubahan pelaksanaan kerja  maupun perubahan teknologi yang 

ada yang diperlukan. 
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5. Pelanggan PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

Pelanggan PT PLN (Persero) dikelompokkan ke dalam beberapa jenis 

golongan tarif yaitu: 

a. Sosial. 

Pelanggan jenis ini merupakan pelanggan PT PLN (Persero) yang 

penggunaan listriknya untuk kegiatan sosial. Yang termasuk dalam 

pelanggan ini adalah masjid, gereja, sekolah, yayasan dan lain 

sebagainya. 

b. Rumah tangga. 

Pelanggan rumah tangga merupakan pelanggan PT PLN (Persero) 

yang penggunaan listriknya untuk kegiatan rumah tangga. Yang 

termasuk di dalamnya adalah pelanggan dalam suatu keluarga. 

c. Bisnis. 

Pelanggan bisnis merupakan pelanggan PT PLN (Persero) yang 

penggunaan listriknya untuk kegiatan menjual barang dan jasa. Yang 

termasuk dalam pelanggan ini adalah pertokoan, rumah makan, salon, 

dan sebagainya. 

d. Industri. 

Pelanggan industri merupakan pelanggan PT PLN (Persero) yang 

penggunaan listriknya untuk kegiatan produksi. Yang termasuk dalam 

pelanggan ini adalah pabrik-pabrik tekstil, industri kerajinan dan lain-

lain. 

e. Pemerintah. 
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Pelanggan ini adalah pelanggan PT PLN (Persero) yang penggunaan 

listriknya untuk kepentingan kegiatan pemerintahan. Yang termasuk 

di dalamnya adalah kantor-kantor pemerintah dan penerangan jalan 

umum. 

f. Multiguna. 

Pelanggan multiguna adalah pelanggan PT PLN (Persero) yang 

penggunaan listriknya untuk kegiatan yang memerlukan pelayanan 

khusus dan karena berbagai hal tidak dapat tercakup dalam ketentuan 

golongan tarif diatas. Kualitas khusus yang dimaksud misalnya karena 

kebutuhannya, pelanggan menginginkan tegangan standar yang 

dibutuhkannya. Selain itu frekuensi pelanggan multiguna lebih 

diutamakan (prioritas) daripada pelanggan lainnya kalau terjadi 

gangguan. Yang termasuk didalamnya adalah supermarket, papan-

papan reklame, dan lain sebagainya. 

Secara lebih jelas penggolongan tarif pelanggan PT PLN (Persero) 

dijelaskan dalam tabel tarif dasar listrik berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Tarif Dasar Listrik PT PLN (Persero)  
 

No Golongan/ 

Tarif 

Batas Daya Keterangan 

1 S1/ TR 220 VA Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial 

sangat kecil. 

2 S2/ TR 250 VA s/d 200 kVA Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial 

kecil sampai dengan sedang. 

3 S3/ TM Diatas 200 VA Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial 

besar. 

4 R1/ TR 250 VA s/d  2200 VA Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga 

kecil. 

5 R2/ TR Diatas 2200 VA s/d 

6600 VA 

Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga 

menengah. 

6 R3/ TR Diatas 6600 VA Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga 

besar. 

7 B1/ TR 250 VA s/d 2200 VA  Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil. 

8 B2/ TR Diatas 2200 VA s/d 200 

kVA 

Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah. 

9 B3/ TM Diatas 200 kVA Golongan tarif untuk keperluan bsinis besar. 

10 I1/ TR 450 VA s/d 14 kVA Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/ 

rumah tangga. 

11 I2/ TR Diatas 14 kVA s/d 200 

kVA 

Golongan tarif untuk keperluan industri sedang. 

12 I3/ TM Diatas 200 kVA Golongan tarif untuk keperluan industri 

menengah. 

13 I4/ TT 30000 kVA keatas Golongan tarif untuk keperluan industri besar. 

14 P1/ TR 250 VA s/d 200 kVA Golongan tarif untuk keperluan kantor 

pemerintah kecil dan sedang. 

15 P2/ TM Diatas 200 kVA Golongan tarif untuk keperluan kantor 

pemerintah besar. 

16 P3/ TR - Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan 

umum. 

17 M/ 

TR,TM,TT 

- Golongan tarif multiguna diperuntukkkan hanya 

bagi penggunaan listrik yang memerlukan 

pelayanan dengan kualitas khusus dan yang 

karena berbagai hal tidak termasuk dalam 

ketentuan golongan tarif S,R,B,I,P. 

Keterangan: 

TR  : Tegangan Rendah 

TM : Tegangan Menengah 

TT  : Tegangan Tinggi 

 
Sumber: Buku Kerja Edisi Kedua PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta. 
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Selain itu, pelanggan PT PLN (Persero) APJ Surakarta juga 

dikelompokkan dalam berbagai macam golongan. Jadi pembagian pelanggan 

berdasarkan tarif masih diklasifikasikan lagi berdasarkan golongan, 

diantaranya: 

 Golongan Umum (diberi kode “0”) 

Pelanggan golongan umum tidak memiliki kekhususan tertentu, bukan 

pemerintah ataupun perusahaan milik pemerintah.  

 Golongan ABRI (diberi kode “1”) 

Pelanggan golongan ini merupakan rumah tangga yang anggota 

keluarganya menjadi anggota TNI dan menempati rumah dinas, termasuk 

didalamnya kantor-kantor milik TNI seperti Kantor Koramil dan 

sejenisnya. 

 Golongan Non ABRI (diberi kode “2”) 

Pelanggan golongan ini merupakan semua instansi yang bukan milik 

pemerintah pusat namun di miliki oleh badan/ lembaga pemerintah 

tertentu yang berkedudukan di daerah, seperti TVRI, Istana 

Mangkunegaran, Perumahan Kehakiman, dan sebagainya. 

 Golongan Pemerintah (diberi kode “3”) 

Pelanggan golongan ini merupakan semua instansi milik pemerintah, 

seperti Balaikota/ Kantor Bupati, Dinas-dinas milik pemerintah, dan 

sebagainya. 
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 Golongan BUMN (diberi kode “4”) 

Golongan pelanggan ini  merupakan semua instansi/ lembaga usaha milik 

Negara seperti Bank Indonesia, PT Telkom, PT PLN (Persero), dan 

sebagainya. 

 

B. IMPLEMENTASI STRATEGI PENURUNAN TUNGGAKAN 

REKENING LISTRIK DI PT PLN (PERSERO) APJ SURAKARTA 

 

1. Penyebab Tunggakan Rekening Listrik di PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta 

 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang memegang kuasa pemerintah sebagai penyedia tenaga 

listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya. PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta membawahi 11 Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

yang berada di wilayah eks-Karesidenan Surakarta.  

Demi kelancaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta harus didukung dengan lancarnya arus 

pemasukan uang yang baik dari hasil penjualan rekening listriknya. Namun 

pada kenyataannya tidak semua pelanggan membayar rekening listrik pada 

saat yang ditentukan sehingga terdapat tunggakan rekening listrik. Tunggakan 

rekening listrik adalah piutang pelanggan yang belum dibayar oleh pelanggan 

pada waktu yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero).  

Adanya piutang atau tunggakan rekening listrik ini dipengaruhi oleh 

dua hal yaitu minat atau keputusan pelanggan dalam membayar rekening 
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listrik  dan bagaimana kinerja atau perilaku petugas pemutusan dan 

penyambungan.  

a. Minat atau keputusan pelanggan dalam membayar rekening listrik. 

 Minat atau keputusan pelanggan dalam membayar rekening listrik 

menjadi faktor utama penyebab tunggakan pembayaran rekening listrik. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat atau keputusan pelanggan dalam 

membayar rekening listrik diantaranya yaitu kualitas layanan yang diberikan 

oleh PT PLN (Persero), kemajuan informasi teknologi, kinerja payment point 

online bank (PPOB), serta budaya pelanggan atau perilaku pelanggan dalam 

membayar rekening listrik. 

 Kualitas layanan yang diberikan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Kualitas layanan pelanggan lebih menekankan kualitas jasa pelayanan 

pada kata pelanggan. Pelayanan terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas 

pelayanan merupakan cara terbaik yang konsisten untuk dapat 

mempertemukan harapan konsumen dan sistem kinerja cara pelanggan. Oleh 

karena itu, kualitas layanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) pun akan 

mempengaruhi pelanggan dalam menentukan persepsinya tentang layanan PT 

PLN (Persero) yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya untuk 

membayar rekening listrik. 

Kualitas pelayanan dapat dinilai dari ada tidaknya keluhan yang 

ditujukan kepada PT PLN (Persero). Dari sisi pelanggan mengakui tentang 

kurangnya kualitas pelayanan dengan keluhan yang disampaikan kepada PT 
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PLN (Persero). Winarto, pelanggan PT PLN (Persero) UPJ Sragen 

mengungkapkan pendapatnya berikut. 

“………kalau pelayanan saat membayar, pegawainya ramah  dan 

baik mbak. Tapi saya agak dongkol saat listrik tiba-tiba padam 

dalam jangka waktu yang lama. Itu kan merugikan masyarakat.” 

 

(Wawancara, 17 Mei 2010 pukul 11.30)  

 

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Royan, seorang penjahit yang 

memperkerjakan beberapa orang pegawai dirumahnya. Pelanggan PT PLN 

(Persero) UPJ Sragen ini mengungkapkan keluhannya saat listrik padam 

seperti berikut ini.  

“Saat listrik padam, membuat saya tidak bisa cari uang…..terpaksa 

saya berhenti memperkerjakan pegawai. Saya kan tidak bisa bekerja 

karena mesin itu pakainya dinamo. Dinamo tenaganya dari listrik. 

Lalu mau bagaimana lagi? Kalau listrik padam setengah hari atau 

seharian, saya suruh pegawai saya semua pulang.” 

 

(Wawancara, 19 Mei 2010 pukul 12.30) 

 

Dalam hal kualitas layanan ini, menurut Supervisor Tata Usaha 

Langganan PT PLN (Persero) APJ Surakarta, Ali Mashudi,  kualitas 

pelayanan yang diberikan PT PLN (Persero) diupayakan perbaikan dengan 

keberadaan standar Tingkat Mutu Pelayanan. Namun menurut pelanggan 

masih dianggap belum maksimal. Seperti diungkapkan oleh Ali Mashudi 

berikut ini. 

“…..pelanggan masih menganggap pelayanan kita belum maksimal. 

Saat listrik padam banyak  pelanggan yang komplain untuk segera 

dihidupkan, tapi sebaliknya saat listrik menyala terus-menerus 

sedikit sekali pelanggan yang mengucapkan terima kasih kepada 

kita.” 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45) 
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Keluhan para pelanggan PT PLN (Persero) karena padamnya listrik 

secara tidak langsung akan mempengaruhi minat dan keputusan para 

pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening listriknya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Royan berikut. 

“ Kalau ditanya hubungannya apa dengan bayar listrik, yo ada 

hubungannya mbak….misalnya kalau listriknya itu sering mati. Saya 

kan jadi malas bayar listrik, lha wong listriknya saja byar pet masa 

disuruh bayar tepat waktu.” 

 

(Wawancara, 19 Mei 2010 pukul 12.30) 

 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa minat atau 

keputusan pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening listrik dapat 

dipengaruhi oleh persepsi pelanggan tentang kualitas layanan yang diberikan 

oleh PT PLN (Persero). Dalam hal ini, persepsi pelanggan tentang kualitas 

layanan ini dipengaruhi dengan adanya keluhan pelanggan tentang padamnya 

aliran listrik dirumahnya.  

 Keterbatasan teknologi informasi  

Keterbatasan teknologi informasi juga menjadi faktor penentu 

keputusan pelanggan dalam membayar rekening listrik. Kemajuan teknologi 

dapat mempermudah dan mempercepat pembayaran rekening listrik. 

Kemajuan teknologi yang dimaksud seperti adanya pembayaran listrik 

melalui online ataupun sistem prabayar rekening listrik. Belum banyaknya 

masyarakat yang paham dan sadar akan adanya perkembangan teknologi 

mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar rekening listriknya. 

Pembayaran rekening listrik saat ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Diantaranya pembayaran dapat dilakukan langsung di kantor PT PLN 
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(Persero), kantor pos atau lainnya yang ditunjuk, pembayaran melalui bank 

dan ATM, ataupun secara online melalui PPOB. Namun karena keterbatasan 

masyarakat terhadap teknologi, adanya kemajuan teknologi yaitu pembayaran 

secara online dan pembayaran melalui ATM kurang bisa dimanfaatkan oleh 

masyarakat selaku pelanggan PT PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh Winarto berikut ini. 

“ Saya mengerti tentang pembayaran lewat PPOB itu, saya kadang 

juga bayar di KUD. Tapi rasanya kok lebih mantap saja kalau saya 

membayar di kantor PLN. Kalau sudah terlanjur menunggak saya 

bayarnya di kantor sekalian. PLN juga kurang mensosialisasikan 

pembayaran listrik lewat PPOB, lewat bank pakai ATM itu apalagi 

gak ada sosialisasinya secara langsung. PPOB juga persebarannya 

kurang merata, hanya ada di kota saja.” 

 

(Wawancara, 17 Mei 2010 pukul 11.30)  

 

Menurut pengamatan peneliti, keberadaan PPOB persebarannya 

kurang merata. Di wilayah yang tergolong desa masyarakat sebagai 

pelanggan melakukan pembayaran di KUD ataupun melalui karang taruna. 

Hal ini bisa menjadi penyebab masyarakat enggan melakukan pembayaran 

rekening listriknya melalui agen PPOB.  

Selain pembayaran online, kemajuan teknologi dalam pembayaran 

rekening listrik adalah adanya sistem prabayar. Sistem prabayar dapat 

mengendalikan penggunaan konsumsi listrik terutama rumah tangga. Tentang 

sistem prabayar ini, Ali Mashudi menguraikan pendapatnya berikut ini. 

 “…sistem prabayar ini seperti kita membeli pulsa telepon, dimana 

kita menggunakan rekening listrik sesuai dengan daya dan nominal 

yang ada dalam kartu prabayar. Sistem prabayar memungkinkan 

pelanggan menggunakan listrik tanpa harus takut rekeningnya 

melonjak. Jadi, tidak perlu ada penunggakan rekening listrik dalam 

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



73 
 

73 
 

pembayarannya. Namun sayangnya belum banyak masyarakat yang 

menyadari adanya rekening listrik prabayar ini.” 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45) 

Masyarakat belum begitu mengerti tentang sistem prabayar ini, hanya 

sedikit yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, di antara UPJ yang 

dibawahi oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta baru wilayah Solo yang 

menerapkan sistem prabayar ini karena jumlah alat yang tersedia masih 

terbatas. Namun, inovasi pembayaran rekening listrik prabayar yang 

dilakukan oleh PT PLN (Persero) ternyata kurang mendapat tanggapan positif 

dari pelanggan. Seperti diungkapkan Royan berikut ini. 

“ Di Sragen setahu saya belum ada sistem prabayar mbak, kalaupun ada 

saya juga enggan menggunakannya karena untuk saya penggunaan 

listrik tidak bisa dipukul rata setiap bulannya. Tergantung pemakaian, 

kalau jahitan ramai ya saya habisnya banyak. Tapi kalau sepi ya hanya 

sedikit bayarnya.” 

 

(Wawancara, 19 Mei 2010 pukul 12.30) 

 

Keterbatasan teknologi menyebabkan pelanggan kurang 

memanfaatkan fasilitas yang ada. Masyarakat masih banyak yang belum 

mengerti tentang pengembangan teknologi yang dibuat oleh PT PPLN 

(Persero). Sehingga hal ini mempengaruhi keputusan pelanggan dalam 

membayar rekening listrik.  

 Kinerja PPOB (payment point online bank) 

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah sistem pembayaran yang 

memungkinkan pelanggan bisa membayar disemua tempat strategis yang 

ditunjuk dan dekat dengan tempat tinggalnya. Sistem pembayaran rekening 

listrik melalui PPOB  ini juga mempengaruhi minat pelanggan dalam 

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



74 
 

74 
 

membayar rekening listrik. Hal ini berkaitan erat dengan kinerja PPOB. 

Kinerja PPOB adalah bagaimana koneksi jaringannya sehingga pelanggan 

bisa langsung memflagging lunas di laporan PT PLN (Persero).  

Kinerja PPOB dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan. 

Hal ini diakui oleh pengelola PPOB. Masih banyak PPOB yang 

koneksitasnya terputus pada saat akan dilakukan pembayaran oleh pelanggan.  

Sehingga pelanggan terpaksa menunggu lama saat melakukan pembayaran. 

Seperti yang diungkapkan Indri, karyawan PPOB Berlian Timur Solusindo 

berikut. 

“…koneksinya sering trouble mbak, terutama dua bulan terakhir ini. 

Karena hal ini, pelanggan biasanya menunggu atau kalau gak ya 

balik lagi kesini.” 

 

(Wawancara, 15 Mei 2010 pukul 13.30) 

 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Wardoyo, 

Manager PPOB Mitra Sejati, koperasi yang juga melayani pembayaran listrik 

online berikut ini. 

“Kendala yang muncul paling adanya trouble atau eror. Namun hal 

itu saya rasa wajar karena jaringan yang kita pakai adalah jaringan 

nirkabel. Biasanya hal ini sering terjadi pada akhir tanggal 20-an. 

Tapi akhir-akhir ini sudah mulai lancar kok. Kalau terjadi trouble 

biasanya pelanggan menitipkan uangnya kalau percaya pada kami, 

tapi kalau gak ya mereka datang lagi kemudian.” 

 

(Wawancara, 17 Mei 2010 pukul 10.30)  

 

Adanya gangguan (trouble) yang dialami oleh pengelola PPOB 

tersebut membuat pelanggan dengan terpaksa menunda pembayaran rekening 

listrik. Jumlah PPOB yang belum banyak juga menjadi salah satu faktor 

penentu keputusan pelanggan dalam membayar rekening listriknya. Karena 
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pelanggan harus menempuh jarak yang jauh untuk membayar rekening listrik 

membuat pelanggan menunda pembayaran rekening listriknya. Hal ini bisa 

menjadi faktor mengapa terjadi keterlambatan pembayaran rekening listrik. 

Seperti diungkapkan oleh salah satu pegawai di PT PLN (Persero) UPJ 

Sragen yang tidak mau disebutkan identitasnya berikut ini. 

“Sebenarnya keberadaan PPOB membantu sekali dalam pembayaran 

rekening listrik oleh pelanggan. Namun penyebarannya tidak merata, 

seperti yang ada dikompleks perumahan tempat tinggal saya. Masa 

PPOB ada di setiap dua gang. Ini kan menurut saya tidak begitu 

efektif. Sedangkan di daerah lain saja dalam satu kelurahan belum 

tentu ada PPOB. Oleh karena itu jumlah PPOB perlu diperbanyak 

dan diatur penyebarannya.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 15.40)  

 

Kinerja maupun jumlah PPOB mempengaruhi bagaimana keputusan 

pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening listrik. Hal ini berkaitan 

dengan akses dan kenyamanan pelanggan dalam melakukan pembayaran 

melalui PPOB. 

 Budaya atau perilaku dari pelanggan. 

Faktor lain yang menjadi penentu keputusan pelanggan dalam 

melakukan pembayaran rekening listrik adalah budaya atau perilaku 

pelanggan dalam membayar rekening listrik. Perilaku pelanggan adalah 

kegiatan pelanggan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan atau 

menggunakan barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam 

hal ini kegiatan pelanggan dalam mendapatkan aliran listrik. 
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Terkait dengan budaya dan perilaku pelanggan, Supervisor 

Pengendalian Penagihan PT PLN (Persero) UPJ Sragen, Supardjo 

mengatakan bahwa tunggakan rekening listrik disebabkan karena budaya 

masyarakat yang membayar listrik tidak tepat waktu.  

“Masyarakat itu masih ikut pola budaya lama mbak….membayar 

tidak tepat waktu. Pembayaran yang seharusnya dilakukan tanggal 5-

20 setiap bulan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Mereka 

nunggak mbayar sampai 2-3 bulan. Padahal dalam form rekening 

tagihan yang warna hijau itu sudah ada aturannya, bagaimana sanksi 

keterlambatan pembayaran, hak dan kewajiban pelanggan. Tapi 

karena itu tadi, pelanggan masih belum bisa berubah. Membayar 

melebihi tanggal.” 

 

(Wawancara, 7 Desember 2009 pukul 14.05) 

 

Hal ini juga diakui oleh Soeharmanto, Kepala Bagian Humas PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta  dalam www.joglosemar.com (ed. 11/11/2009) yang 

menjelaskan besarnya angka tunggakan lebih disebabkan oleh kebiasaan 

masyarakat yang suka menunda-nunda pembayaran tagihan listrik. 

Masyarakat lebih mementingkan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan lain 

terlebih dahulu ataupun karena faktor tidak ingat. (diakses tanggal 20 April 

2010 pukul 19.52). 

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ali Mashudi. Pelanggan 

masih menganggap pembayaran listrik tidak penting, sehingga banyak 

pelanggan tidak menomorsatukan pembayaran rekening listrik dalam 

manajemen keluarganya. 

“…..pelangggan masih menganggap remeh dalam pembayaran 

rekening listrik dan menunggu bila ada informasi akan adanya 

pemutusan oleh PLN. Baru kemudian listriknya dipikir.” 

 

(Wawancara,  15 April 2010 pukul 11.45) 
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Menanggapi hal ini, Kasehi yang menjadi pelanggan PT PLN 

(Persero) UPJ Sragen mengungkapkan alasan mengapa pembayaran listriknya 

sering menunggak. 

“Penghasilan keluarga yang pas-pasan membuat saya harus pandai-

pandai mengatur keuangan dan  membuat prioritas. Mending 

uangnya untuk bayar sekolah anak saya dulu, itu lebih penting 

daripada bayar listrik. Listrik nunggak dan diberi denda  gak apa-

apa, bisa dipikirkan kemudian” 

 

(Wawancara, 17 Mei 2010 pukul 13.30) 

 

Budaya pelanggan yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu 

yang ditentukan dan kurang memprioritaskan pembayaran rekening listrik 

dalam manajemen keuangan keluarganya sudah menunjukkan keputusan 

pelanggan. Pelanggan dengan sengaja menunda pembayaran rekening 

listriknya karena beberapa alasan di dalam keluarganya tersebut. 

 

b. Kinerja atau perilaku petugas pemutusan dan penyambungan. 

Kinerja petugas pemutusan dan penyambungan (tusbung) adalah 

ketepatan, konsistensi waktu untuk memutus apabila pelanggan terlambat 

melakukan pembayaran dan ketika melakukan penyambungan apabila 

pelanggan telah membayar dari rekening yang terlambat tersebut. Dalam 

melakukan pemutusan dan penyambungan, perilaku petugas tusbung yang 

kurang konsisten (kadang diputus kadang tidak) dapat menjadi penyebab 

semakin meningkatnya tunggakan rekening listrik.  

Hal ini sesuai seperti pernyataan Ali Mashudi berikut ini, bahwa tim 

tusbung masih belum  konsisten dalam menjalankan tugasnya.  
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“Dalam melakukan pemutusan petugas masih tidak konsisten, 

kadang diputus kadang tidak. Pelanggan itu sudah dilakukan 

pemutusan namun masih saja ada yang ingin menunda lagi 

pembayarannya, akhirnya tidak jadi diputus. Padahal sebenarnya 

pemutusan ini bisa menjadi sarana pembelajaran (shock therapy) 

bagi pelanggan. Namun ternyata tidak berjalan sebagaimana 

mestinya.” 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45) 

 

Kurang konsistennya petugas tusbung terjadi karena saat tiba dilokasi 

(rumah pelanggan yang menunggak pembayaran) petugas tusbung tersebut 

tidak jadi melakukan pemutusan. Petugas tidak jadi memutus karena berbagai 

hal, diantaranya karena pelanggan tidak berada ditempat dan pelanggan 

enggan dilakukan pemutusan sehingga petugas tidak jadi melakukan 

pemutusan.  

Seperti diungkapkan Sarwani, Manajer Operasional PT Segoro Lor, 

mitra (tim tusbung) PT PLN (Persero) UPJ Sragen berikut ini. 

“……..sampai pelanggan kebanyakan rumahnya kosong atau 

suwung. Jadi, kita mau memberi pemberitahuan gak bisa, Kalau mau 

memutus sepihak nanti jadi masalah. Ada juga pelanggan yang sulit 

diberi tahu, sehingga kita tidak jadi melakukan poemutusan.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 

 

Hal ini didukung dengan pernyataan Loso, petugas tusbung UPJ 

Sragen. Loso mengungkapkan bahwa pada pelaksanaannya pemutusan 

dilakukan bagi pelanggan yang menunggak dua bulan lebih. 

“Kami memang benar melakukan pemutusan mbak, tapi pelanggan 

yang diputus tersebut biasanya yang sudah menunggak dua bulan. 

Kalau untuk pembongkaran, sangat jarang sekali kami melakukan 

pembongkaran. Lha wong diputus saja masih ada pelanggan yang 

grundelan baru sebulan saja kok sudah diputus. “ 

 

(Wawancara, 23 Juli 2010 pukul 15.30) 
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Kinerja petugas tusbung yang kurang konsisten dalam melakukan 

pemutusan dan penyambungan menjadi salah satu faktor meningkatnya 

jumlah tunggakan. Jika petugas tidak tegas dalam menjalankan kebijakan 

yang telah ditetapkan yaitu dalam melakukan tusbung maka akan 

meningkatkan jumlah pelanggan yang menunggak pembayaran rekening 

listrik. 

 

2. Strategi Penurunan Tunggakan Rekening Listrik yang 

direncanakan oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

 

Penurunan jumlah tunggakan menjadi salah satu target dan tujuan PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta sebagai perwujudan visi dan misinya. Dalam 

visi dan misinya, PT PLN (Persero) sebagai leading sector bidang 

kelistrikan di Indonesia ingin menunjukkan kinerja yang lebih baik dan 

antisipatif terhadap lingkungan usaha serta siap menghadapi tantangan. 

Upaya-upaya penurunan tunggakan rekening listrik dilakukan sebagai 

bentuk respon terhadap adanya tunggakan rekening listrik untuk mencapai 

jumlah tunggakan sesuai target perusahaan. 

Strategi yang direncanakan oleh PT PLN Persero dalam menurunkan 

jumlah tunggakan rekening listrik diantaranya adalah: 

a. Melakukan sosialisasi mengenai pembayaran listrik tepat waktu. 

Perencanaan sosialisasi dilakukan dengan memberikan himbauan 

dan informasi kepada masyarakat tentang tanggal jatuh tempo pembayaran  

tagihan rekening listrik. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala. 
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Sosialisasi dilakukan di media cetak  maupun elektronik serta spanduk dan 

selebaran-selebaran. Selain itu PT PLN (Persero) juga memberikan 

sosialisasi secara langsung melalui pemerintah. Sosialisasi bentuk ini 

dilakukan dengan mengundang pihak pamong desa setempat. 

b. Melakukan pemutusan sementara bagi pelanggan yang melakukan 

keterlambatan pembayaran listrik 1 bulan. 

Pemutusan sementara dilakukan apabila pelanggan melakukan 

keterlambatan pembayaran rekening listrik selama satu bulan. Setiap 

pelanggan yang melakukan keterlambatan ini diberi surat pemberitahuan 

bahwa pelanggan tersebut melakukan keterlambatan pembayaran. Dalam 

surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga 

listrik tersebut, dijelaskan bahwa pada hari itu aliran listrik di tempat 

pelanggan terpaksa diputus untuk sementara karena rekening listrik belum 

dilunasi pada waktu yang telah ditetapkan. Penyambungan kembali akan 

dilakukan pada setiap hari jam kerja apabila rekening serta biaya 

keterlambatan telah dilunasi oleh pelanggan. Pemberitahuan ini dilakukan 

oleh tim tusbung (pemutusan dan penyambungan) PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta.  

PT PLN (Persero) APJ Surakarta juga merencanakan 

pengembangan teknologi baru dalam layanannya yaitu adanya Aritmetic 

Meter Reading (AMR). AMR diperuntukkan bagi pelanggan tegangan 

menengah keatas untuk melakukan pemutusan. Dengan AMR pemutusan 
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dapat dilakukan secara langsung dari kantor PLN tanpa mendatangi 

rumah/ tempat pelanggan.  

c. Melakukan pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus 

sementara. 

Bentuk strategi penurunan tunggakan rekening listrik yang lain 

adalah dengan melakukan pengawasan bagi pelanggan yang telah diputus 

sementara. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan mendatangi 

rumah pelanggan yang telah diputus sementara dan melakukan uji petik. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pencurian listrik yang dilakukan 

oleh pelanggan secara sengaja. 

d. Melakukan pembongkaran bagi para pelanggan yang melakukan 

keterlambatan listrik 3 bulan. 

Pembongkaran instalansi milik PLN dirumah pelanggan dilakukan 

apabila pelanggan melakukan keterlambatan pembayaran rekening listrik 

selama 3 bulan. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pemutusan dua 

kali dilakukan. Penyambungan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan 

menyelesaikan biaya penyambungan dan uang jaminan langganan. Dalam 

hal ini, pelanggan diperlakukan sebagai pelanggan baru dan tetap 

diwajibkan membayar rekening-rekening yang belum dilunasi. 

e. Mengembangkan teknologi informasi yaitu dengan adanya nada online 

dan sistem prabayar rekening listrik. 

Pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) adalah dengan mengembangkan sistem nada online dan sistem 
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prabayar rekening listrik. Sistem nada online adalah penambahan daya 

listrik yang bisa dilakukan pelanggan secara online. Pelanggan tidak perlu 

mengantri untuk menambah daya listriknya di kantor PT PLN (Persero).  

Pelanggan hanya membayar biaya administrasi tambah daya 

dimana saja sesuai dengan tempat yang ditunjuk seperti bank ataupun 

kantor pos. Setelah itu dilakukan penambahan daya ditempat pelanggan 

dengan dikeluarkannya SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPJBTL (Surat 

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) oleh PT PLN (Persero).  

Sistem prabayar rekening listrik merupakan bentuk inovasi dari PT 

PLN (Persero) tentang cara menggunakan  tenaga listrik. Layanan 

prabayar diresmikan oleh PT PLN (Persero) pada Oktober 2009. Dengan 

layanan ini, pelanggan dapat membayar penggunaan rekening listrik 

diawal. Dalam penggunaannya, terlebih dahulu dilakukan pemasangan alat 

meteran prabayar dirumah pelanggan. Kemudian pelanggan membeli kartu 

perdana yang disebut dengan token. 

Seperti layanan telepon seluler dimana pelanggan harus membeli 

voucher pulsa terlebih dahulu agar dapat menggunakan telepon selulernya. 

Pelanggan juga membeli pulsa listrik (yang disebut dengan istilah stroom) 

di tempat-tempat yang ditunjuk agar dapat menggunakan listriknya. 

Jumlah biaya yang dibayarkan saat pengisian stroom tersebut menjadi 

saldo rencana penggunaan listrik yang akan berkurang jika pelanggan 

menggunakan listrik. 
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f. Memperbanyak agen-agen pembayaran melalui PPOB 

Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kerjasama PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta dengan mitra kerja dalam administrasi 

pembayaran rekening listrik. yaitu agen pembayaran PPOB. PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta berupaya untuk mengajak lembaga keuangan 

maupun para wirausaha untuk ikut menjadi agen pembayaran rekening 

listrik secara online. Program PT PLN (Persero) yang dimunculkan pada 

Mei 2009 ini menjadi salah satu strategi untuk menurunkan tunggakan 

rekening listrik di PT PLN (Persero) APJ Surakarta.  

 

3. Implementasi Strategi Penurunan Tunggakan Rekening Listrik di 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

 

Suatu strategi yang telah dibuat menuntut untuk diimplementasikan. 

Implementasi strategi merupakan suatu proses dimana perusahaan 

mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan yang melibatkan 

beberapa sumber (manusia, dana, dan kemampuan organisasi). PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta menggunakan segenap sumber daya dan 

kemampuannya dalam mengimplementasikan strategi penurunan rekening 

listrik. 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis implementasi strategi 

penulis menjelaskan aktivitas dari implementasi tersebut meliputi 

pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi dari masing-masing program 

yang menjadi strategi PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam mengurangi 

jumlah tunggakan rekening listrik. Kemudian penulis menggunakan teori 
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Hadari Nawawi untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta dalam mengurangi tunggakan rekening listrik. 

Peneliti hanya menggunakan beberapa dari teori tersebut yang sesuai 

dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. 

Implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik yang 

dilakukan oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan sosialisasi mengenai pembayaran listrik tepat waktu. 

Bentuk sosialisasi dilakukan secara persuasif dengan melakukan 

himbauan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang 

pembayaran rekening listrik tepat waktu. Pembayaran listrik tepat waktu 

sesuai dalam kontrak kerja awal antara PT PLN (Persero) dan pelanggan 

yaitu dilakukan antara tanggal 5 sampai dengan 20 setiap bulannya.  

Dalam sosialisasi yang dilakukan, PT PLN (Persero) menjelaskan 

mengenai pentingnya membayar rekening listrik tepat waktu, tidak 

melebihi tanggal yang ditentukan. Selain itu, dalam sosialisasi juga 

menjelaskan tentang konsekuensi-konsekuensi apa yang harus diterima 

pelanggan apabila melakukan keterlambatan. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh Suparjo, Supervisor Pengendalian Penagihan PT PLN 

(Persero) UPJ Sragen berikut. 

“Pada prinsipnya pelaksanaan strategi di UPJ itu sama, cuma kita itu 

penjabaran dari APJ. Kita memberi penerangan kepada masyarakat 

supaya klop. Kita menjelaskan jadi misinya PLN itu gini Pak, 

Bu….pembayaran listrik itu tiap tanggal 5-20 tiap bulannya.  
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Kalau melebihi tanggal akan ada sanksi berupa denda atau 

pemutusan. Jadi saat kontrak diawal kita jelaskan.”  

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 15.30) 

 

Media sosialisasi yang digunakan adalah media cetak, media 

elektronik melalui siaran radio dan televisi, spanduk yang dipasang 

ditempat-tempat strategis, selebaran-selebaran serta melalui situs internet 

milik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta yaitu 

www.plnjateng.co.id. Hal ini diungkapkan oleh Ali Mashudi berikut ini. 

“PLN melakukan sosialisasi melalui siaran radio tiap minggu, siaran 

televisi dan juga memberikan selebaran-selebaran tentang 

pembayaran tagihan rekening listrik. PLN juga bekerjasama dengan 

pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi kepada pelanggan 

betapa pentingnya pelanggan membayar rekening listrik tepat waktu 

dan betapa pentingnya listrik untuk kehidupan, sehingga budaya 

pelanggan membayar rekening listrik tepat waktu bisa terwujud. Ini 

dilakukan dengan mengundang pihak kelurahan.”  

 

  (Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30) 

 

Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Nuri, 

Customer Service TA TV, televisi lokal yang ada di wilayah eks-

Karesidenan Surakarta berikut. 

“  Menurut data list yang ada pada kami, PLN pernah menjadi klien 

kami dalam iklan layanan masyrakat. Iklan tersebut tentang sosialisasi 

pembayaran listrik dan penghematan listrik. Namun itu sudah lama 

sekali, pada tahun 2009. Kalau sekarang PLN tidak menjadi klien 

kami lagi.” 

 

(Wawancara, 24 Juli 2010 pukul 15.15) 

 

Pernyataan Nuri tersebut juga didukung oleh Niken Devi, penyiar 

radio Buana Asri, yang mengatakan seperti berikut. 

“ Kalau sosialisasi tentang pembayaran listrik tidak ada, yang ada 

siaran tentang penghematan listrik dari PLN. Kalau itu frekuensi 
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siarannya bisa siar beberapa kali dalam sehari. Jadi itu formatnya ada 

semacam narasi cerita sebagai pengantarnya kemudian setelah itu baru 

muncul himbauan tentang penghematan listrik. Di radio tempat saya 

bekerja sebelumnya juga tidak ada bentuk iklan layanan masyarakat 

tentang pembayaran listrik.” 

 

(Wawancara, 24 Juli 2010 pukul 18.45) 

 

PT PLN (Persero) juga memberikan sosialisasi melalui pemerintah. 

Sosialisasi dilakukan dengan mengundang dan memberikan himbauan 

kepada pihak pamong desa tentang pentingnya membayar listrik tepat 

waktu. Himbauan ini kemudian disampaikan kepada masyarakat selaku 

pelanggan PT PLN (Persero) karena pamong desa dianggap merupakan 

tingkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini 

dikatakan oleh Suparjo, tentang sosialisasi pembayaran listrik tepat waktu 

di wilayah UPJ Sragen dengan mengajak pamong desa. 

“Kami pernah mengadakan sosialisasi dengan pemerintah, dengan 

mengundang masyarakat dan pamong praja. Namun, frekuensinya 

tidak terlalu sering.” 

 

(Wawancara, 7 Desember 2009 pukul 14.05) 

 

Pernyataan Suparjo tersebut bertentangan dengan apa yang 

diungkapkan Sunarjo, salah satu perangkat Kelurahan Plumbungan yang 

mengatakan sebagai berikut. 

“ Setahu saya belum pernah ada sosialisasi pembayaran listrik tepat 

waktu di Kelurahan Plumbungan. Pihak PLN tidak pernah 

mendatangi kami dan melakukan sosialisasi tentang bayar listrik. 

Masyarakat ya tahunya dari form rekening tagihan listrik, disitu kan 

ada informasi kapan bayar listrik. Untuk pembayarannya, ada 

sebagian dari kelompok masyarakat yang menyerahkannya kepada 

karang taruna dan aad sebagian yang langsung membayar sendiri.” 

 

(Wawancara, 24 Juli pukul 16.00) 
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Sosialisasi melalui spanduk dan selebaran ditempel di tempat-

tempat strategis. Bentuk spanduk sosialisasi tentang pembayaran rekening 

listrik tepat waktu dapat ditemukan di kantor PLN UPJ Sragen seperti 

berikut ini. 

Gambar 4.1. 

Bentuk sosialisasi pembayaran rekening listrik melalui spanduk 

di PT PLN (Persero) UPJ Sragen 

 

        

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

Sedangkan selebaran tentang sosialisasi pembayaran rekening 

listrik tepat waktu dapat dilihat di agen PPOB Mitra Sejati seperti berikut. 

Gambar 4.2 

Selebaran sosialisasi pembayaran rekening listrik tepat waktu 

yang di tempel di agen PPOB Mitra Sejati 

 

                           

Sumber: Dokumentasi peneliti 
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Sosialisasi melalui situs yang penulis temukan saat membuka situs 

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, berupa iklan berjalan 

yang ada di dalam situs tersebut. Dalam iklan berjalan tersebut 

menyebutkan bahwa pembayaran rekening listrik dilakukan setiap tanggal 

5-20 setiap bulan.   

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa 

dalam melakukan sosialisasi mengenai pembayaran listrik tepat waktu 

yang dilakukan PT PLN (Persero) APJ Surakarta belum berjalan sesuai 

dengan rencana. Sosialisasi yang belum dilaksanakan dengan baik adalah 

sosialisasi melaui media elektronik dan sosialisasi yang dilakukan dengan 

melibatkan pemerintah daerah (kelurahan) tidak berjalan sesuai dengan 

perencanaan. Sosialisasi pembayaran rekening listrik tepat waktu yang 

sudah berjalan sesuai dengan rencana ialah sosialisasi yang dilakukan 

melaui situs, spanduk dan selebaran. 

Strategi PT PLN (Persero) untuk mengurangi tunggakan rekening 

listrik dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar 

rekening listrik tepat waktu ini merupakan bentuk gabungan antara strategi 

konservatif dan strategi ofensif. Strategi konservatif adalah strategi yang 

dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-

langkah atau tindakan (action) dengan cara yang sangat berhati-hati 

disesuaikan kebiasaan yang berlaku. Dikatakan strategi konservatif karena 

dalam melakukan tindakan, aksi dan kebijakan dalam mengurangi 

tunggakan rekening listrik, PT PLN (Persero) melakukannya secara 
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persuasif. Tindakan persuasif ini mencerminkan kehati-hatian PT PLN 

(Persero) dalam menghimbau masyarakat untuk bersama-sama memahami 

tentang pentingnya membayar listrik tepat waktu. 

Sedangkan strategi ofensif merupakan strategi yang dilakukan 

dengan membuat program, proyek dan mengatur langkah-langkah atau 

tindakan selalu berusaha memanfaatkan peluang. Disebut strategi ofensif 

karena PT PLN (Persero) memanfaatkan  peluang dari pamong desa untuk 

memberikan pengarahn lebih lanjut kepada masyarakat sebagai pelanggan 

tentang pentingnya membayar listrik tepat waktu. Pamong desa dianggap 

sebagai orang yang brepengaruh dalam masyarakat, karena merupakan 

struktur pemerintah yang dekat dengan masyarakat.  

b. Melakukan pemutusan sementara bagi pelanggan yang melakukan 

keterlambatan pembayaran listrik 1 bulan. 

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan pelanggan, dikatakan 

bahwa PT PLN (Persero) akan melakukan pemutusan sementara apabila 

pelanggan melakukan keterlambatan pembayaran satu bulan. Hal ini 

dilakukan PT PLN (Persero) sebagai strategi antisipasi adanya tunggakan 

rekening listrik. Seperti diungkapkan Suparjo berikut. 

“ Strategi yang kita lakukan salah satunya segera memutus 

pelanggan yang menunggak 1 bulan. Kalau 3 bulan dibongkar dan 

kalau mau pasang lagi harus pasang baru.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 15.30) 

 

Pada pelaksanaannya, pemutusan sementara bagi pelanggan yang 

melakukan keterlambatan pembayaran rekening satu bulan ini dilakukan 
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oleh tim tusbung (pemutusan dan penyambungan). Tim tusbung terdiri 

dari pegawai outsorching dari mitra PT PLN (Persero) yang dilakukan 

melalui tender dan pegawai PT PLN (Persero). Tim inilah yang melakukan 

pemutusan ke rumah-rumah pelanggan dengan adanya surat perintah kerja 

dari PT PLN (Persero).  

Tiap-tiap UPJ (Unit Pelayanan dan Jaringan) yang dibawahi oleh 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta memiliki tim pemutusan dan dan 

penyambungan (tusbung) tersendiri. Tiap UPJ tersebut melakukan sistem 

kontrak kerja melalui tender dengan mitra kerja tusbung. Pegawai 

outsourching dari mitra kerja PT PLN (Persero) ini menangani pemutusan 

pada pelanggan dengan tegangan rendah yaitu dibawah 200 kVA. Berbeda 

dengan pemutusan pada pelanggan tegangan rendah, untuk pelanggan 

yang dikategorikan pelanggan tegangan menengah keatas ditangani oleh 

pegawai PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Pemutusan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

pemberitahuan kepada pelanggan tentang keterlambatannya dalam 

membayar rekening listrik dengan adanya surat pemberitahuan 

pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik.  Bentuk surat 

pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga 

listrik yang diberikan kepada pelanggan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 

Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran  

Rekening Listrik Pelanggan 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Setelah itu, petugas bertanya kepada pelanggan menyanggupi 

pembayaran dilakukan kapan. Kalau pelanggan tidak segera melakukan 

pembayaran maka untuk sementara aliran listriknya diputus atau disegel. 

Seperti diungkapkan oleh Sarwani, Manajer Operasional PT Segoro Lor, 

mitra PT PLN (Persero) UPJ Sragen dalam pemutusan dan penyambungan 

berikut ini.  

“Kita hanya membantu pengedaran surat pemberitahuan 

keterlambatan kepada pelanggan dengan mendatangi rumahnya, 

termasuk untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Yang kita 

lakukan adalah kita sarankan terlebih dahulu kepada pelanggan 

supaya membayar, dari pelanggan sanggup bayarnya kapan. 

Toleransi yang diberikan adalah ada kelonggaran waktu 2-3 hari 

untuk membayar. Kalau sampai tiga kali tidak segera membayar 

kita segel.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 

 

Hal ini juga diakui oleh Loso, petugas tusbung Segoro Lor seperti 

berikut ini. 
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“ Pemutusan itu pelaksanaannya tidak bisa langsung mbak, karena 

seringkali dari pelanggan itu bertanya dan mengeluh, baru sebulan 

masak sudah diputus jadi kami agak gimana gitu kalau mau 

melakukan pemutusan. Jadi hanya bersifat pemberitahuan dan 

peringatan. Baru nanti kalau pelanggan tetap ngeyel sampai dua 

bulan tidak bayar kami putus aliran listriknya.” 

 

(Wawancara, 23 Juli 2010 pukul 15.30) 

 

Bukti pemutusan yang dilakukan petugas tusbung dirumah 

pelanggan dipasang segel berupa stiker atau segel kawat, seperti tampak 

pada gambar berikut. 

Gambar 4.4 

Aktivitas pemutusan di rumah pelanggan dengan segel (stiker) 

 

         

Sumber: Dokumentasi peneliti 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pelaksanaan strategi penurunan tunggakan rekening listrik 

dengan memutus sementara pelanggan yang menunggak pembayaran satu 

bulan belum berjalan seperti rencana. Hal ini dilihat dari pernyataan 

petugas tusbung dan manajer Segoro Lor yang menyatakan bahwa pada 

pelaksanaannya pemutusan tidak dilakukan pada saat itu juga namun 
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masih ada toleransi yang diberikan oleh petugas tusbung kepada 

pelanggan. 

Sementara itu, pelaksanaan sistem Aritmetic Meter Reading (AMR) 

belum berjalan di PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Sistem pemutusan 

pelanggan tegangan menengah ini masih dalam tahap persiapan dan 

perencanaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ali 

Mashudi berikut ini. 

“Untuk pemutusan dan penyambungan masih dalam perencanaan 

dengan pengembangan teknologi yaitu adanya Aritmetic Meter 

Reading (AMR). Hal ini masih dalam tahap persiapan untuk 

menerapkannya.” 

 

(Wawancara, 21 Juni 2010 pukul 15.30) 

 

Bentuk pemutusan sementara yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta bentuk strategi agresif. Strategi agresif dilakukan 

dengan membuat program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan 

mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai 

keunggulan/ prestasi yang ditergetkan. PT PLN (Persero) memberi 

peringatan diawal saat kontrak kerjasama mulai dilakukan. Peringatan ini 

berupa sanksi pemutusan sementara apabila pelanggan melakukan 

keterlambatan pembayaran satu bulan.  

Hal ini merupakan suatu bentuk tindakan atau ancaman yang 

dilakukan PT PLN (Persero) APJ Surakarta untuk mengatasi keadaan yang 

merugikan PT PLN (Persero). Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh 

Ali Mashudi berikut ini. 
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“…………pemutusan bisa sebagai shock therapy bagi pelanggan. 

Jadi pelanggan ada semacam pembelajaran bagi pelanggan yang 

menunggak pembayaran.” 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45) 

 

Dengan memberikan pembelajaran kepada pelanggan melalui 

pemutusan sementara. Tujuan yang diharapkan pelanggan pelanggan tidak 

melakukan keterlambatan pembayaran.  

 

c. Melakukan pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus 

sementara. 

Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan mendatangi kerumah 

pelanggan yang telah diputus sementara dan melakukan uji petik terhadap 

instalasi listrik dirumahnya. Pengawasan ini dilakukan oleh petugas dari 

PT PLN (Persero) yaitu Biro Teknik Listrik (BTL). Terkait dengan hal ini, 

Ali Mashudi menjelaskan. 

“…… karena sering kali ada juga pelanggan yang menyambung 

kembali aliran listrik dirumahnya atau istilahnya ngganthol listrik 

PLN setelah dilakukan pemutusan. Jadi perlu diadakan 

pengawasan.”   

 

(Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30) 

 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Suparjo berikut ini. 

“ Pelaksanaan uji petik itu dilakuakn terhadap beberapa sampel dari 

pelanggan yang telah dilakukan pemutusan. Uji petik ini dilakukan 

oleh petugas dari PLN mbak.” 

 

(Wawancara, 27 Juli 2010 pukul 08.40) 
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Selain itu juga dilakukan pengawasan tunggakan para pelanggan 

oleh masing-masing UPJ (Unit Pelayanan dan Jaringan). Monitoring yang 

dilakukan tersebut diantaranya: 

 Monitoring bulan keberapa terjadi peningkatan tunggakan berdasarkan 

history tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan dengan 

melihat database tunggakan yang dilakukan pelanggan setiap harinya. 

Hal ini seperti yang diungkapkan Ali Mashudi berikut ini. 

“….Tiap hari kita punya laporan berapa jumlah tunggakan yang 

ada. Dari situ kita bisa melakukan monitoring peningkatan 

tunggakan yang terjadi.”  

 

(Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30)  

 

Dari monitoring setiap hari tersebut dapat dilihat dan dianalisis pada 

bulan keberapa peningkatan tunggakan terjadi. Sehingga bisa dijadikan 

informasi yang sifatnya peringatan bagi  PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. 

 Monitoring para pelanggan yang memiliki kebiasaan melakukan 

keterlambatan pembayaran rekening listrik. Monitoring ini sama dengan 

monitoring bulan keberapa terjadi peningkatan tunggakan diatas, tetapi 

lebih fokus dari sisi pelanggannya, siapa saja dan bagaimana karakter 

pelanggan yang biasa melakukan keterlambatan pembayaran rekening 

listrik.  

Implementasi strategi dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelanggan yang menunggak berdasarkan hasil wawancara diatas bisa 
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disimpulkan berjalan sesuai rencana. Pengawasan benar-benar dilakukan 

oleh UPJ.  

Strategi ini adalah bentuk strategi preventif yang dilakukan oleh PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta. Tindakan ini dilakukan dengan membuat 

program untuk mengoreksi, memperbaiki, melakukan pengawasan 

terhadap tindakan terdahulu. Pengawasan terhadap pelanggan yang telah 

diputus adalah suatu bentuk tindakan koreksi terhadap tindakan atau 

kejadian terdahulu yaitu adanya pemutusan aliran listrik sementara. Selain 

itu, pengawasan juga sebagai bentuk tindakan antisipasi terhadap adanya 

kejadian yang serupa di kemudian hari. 

d. Melakukan pembongkaran bagi para pelanggan yang melakukan 

keterlambatan pembayaran listrik 3 bulan.  

Tindakan pembongkaran instalasi listrik pelanggan dilakukan 

setelah pemutusan sementara dilakukan. Hal ini dilakukan apabila 

pelanggan telah menunggak pembayaran rekening listrik sampai dengan 

tiga bulan. Apabila pelanggan ingin memasang kembali maka pelanggan 

dianggap dan diperlakukan sebagai pelanggan baru. Hal ini sesuai dengan 

apa yang diungkapkan oleh Suparjo berikut ini. 

“ Apabila pelanggan telah diperingatkan dengan adanya pemutusan 

sementara, namun masih saja menunggak selama 3 bulan ya mau 

tidak mau aturan yang ada aliran listriknya dibongkar. Kalau 

pelanggan menghendaki kembali aliran listriknya ya harus pasang 

baru dengan menbayar biaya pemasangan dan uang jaminan 

listrik.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 15.30) 
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Pendapat yang diungkapkan oleh Suparjo tersebut didukung oleh 

pernyataan Sarwani berikut ini. 

“….kalau sudah 3 bulan melakukan keterlambatan maka aturan 

yang ada harusnya dibongkar. Walaupun kenyataannya 

pelaksanaannya tidak bisa berjalan seperti itu. Dan kalau pelanggan 

mau kembali aliran listriknya maka harus melakukan pemasangan 

baru.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 

 

Pernyataan kedua orang tersebut bertentangan dengan apa yang 

dikatakan oleh Loso, petugas tusbung berikut. 

“Kalau pembongkaran instalasi listrik milik pelanggan itu jarang 

sekali dilakukan mbak. Karena kita itu kalau mau membongkar 

pasti dari pelanggan langsung komplain. Jadi, walaupun pelanggan 

menunggak 3 bulan ya tetap tidak dibongkar. Pembongkaran 

dilakukan untuk pelanggan yang benar-benar ngeyel istilahnya.” 

 

(Wawancara,  23 Juli 2010 pukul 15.30) 

 

Implementasi strategi dalam bentuk pembongkaran terhadap 

pelanggan belum berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa petugas masih memberikan toleransi dan kurang 

tegas untuk melaksanakan strategi ini.  

Strategi pembongkaran bagi pelanggan yang melakukan 

keterlambatan ini merupakan bentuk tindakan tegas PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta untuk mengatasi peningkatan jumlah tunggakan. Strategi yang 

dilakukan PT PLN (Persero) ini merupakan bentuk strategi agresif. 

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman atau rintangan yang 

dapat menganggu kinerja dan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini 
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dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tunggakan tidak 

semakin besar.   

e. Mengembangkan teknologi informasi yaitu dengan adanya nada 

online dan sistem prabayar rekening listrik. 

Nada online adalah penambahan daya listrik yang bisa dilakukan 

pelanggan secara online. Dengan adanya tambah daya secara online bisa 

mengurangi daftar tunggu antrian pelanggan. Pada pelaksanaannya, 

pelanggan bisa membayar biaya administrasi tambah daya dimana saja 

sesuai dengan tempat yang ditunjuk seperti bank ataupun kantor pos. 

Proses selanjutnya dilakukan oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Lebih 

lanjut, Suparjo menjelaskan bagaimana prosedur tambah daya secara 

online ini. 

“Syarat tambah daya itu pelanggan fotokopi KTP dan rekening 

yang dibayar dibank atau tempat yang ditumjuk. Nanti dari sini 

(PLN) ditarik datanya terus dibuat SPK (Surat Perintah Kerja) dan 

SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) . Baru nanti 

kita memasang ditempat pelanggan.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 15.30) 

 

Sedangkan sistem prabayar rekening listrik merupakan inovasi PT 

PLN (Persero) tentang cara menggunakan tenaga listrik, dimana pelanggan 

dapat membayar tenaga listrik di awal. Layanan berlangganan listrik 

prabayar ini diresmikan oleh PT PLN (Persero) sejak Oktober 2009. 

Setelah pemasangan alat meteran prabayar pelanggan harus membeli kartu 

perdana yang disebut dengan token.  
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Seperti layanan telepon seluler dimana pelanggan harus membeli 

voucher pulsa terlebih dahulu untuk dapat menggunakan telepon 

selulernya, pelanggan juga harus membayar pulsa listrik atau disebut 

stroom. Isi ulang stroom ini di lakukan melalui ATM beberapa bank yang 

telah bekerjasama dengan PT PLN (Persero) seperti Bank Bukopin, BRI, 

Bank NISP, dll. Stroom juga bisa di dapat di semua loket PPOB. Jumlah 

biaya yang dibayarkan tersebut menjadi saldo rencana penggunaan listrik  

yang akan berkurang jika pelanggan menggunakan listrik. Saldo akan tetap 

utuh apabila listrik tidak digunakan.  

Alat meteran prabayar bersifat portable yaitu bisa berpindah 

tempat. Bagi PT PLN (Persero), strategi ini digunakan agar dapat menekan 

tingginya angka tunggakan pembayaran rekening listrik. Ali Mashudi 

mengungkapkan tentang sistem prabayar seperti berikut. 

“Cara kerja sistem prabayar seperti penggunaan pulsa telepon. 

Pelanggan menggunakan rekening listrik sesuai dengan daya dan 

nominal yang ada dalam kartu prabayar. Sistem ini memungkinkan 

pelanggan mampu mengontrol penggunaan listrik dirumahnya.” 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45 ) 

 

Soeharmanto dalam http://edisicetak.solopos.co.id mengungkapkan 

bahwa rekening prabayar merupakan strategi untuk mengendalikan 

konsumsi listrik rumah tangga. Karena dalam rekening prabayar tersebut 

akan tertera jelas seberapa banyak konsumsi listrik dan nilai rupiahnya. 

Sehingga lebih transparan dan terjamin. Jumlah rupiah pembelian akan 

sama dengan jumlah energi listrik yang diterima. (ed. 19 Desember 2009 

diakses tanggal 2 Mei 2010 pukul 20.05). 
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Dengan layanan listrik prabayar, evaluasi penggunaan listrik 

sehari-hari dapat dilakukan dengan mencatat posisi stroom secara rutin. 

Dengan evaluasi penggunaan listrik secara rutin ini pelanggan dapat benar-

benar mengetahui pemakaian listriknya dalam 1 atau 2 hari. Sehingga 

evaluasi penggunaan listrik dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Tidak 

seperti pada sistem listrik konvensional, dimana evaluasi penggunaan 

listrik baru dapat dilakukan setelah melunasi rekening setiap bulannya. 

Implementasi sistem prabayar rekening listrik dilakukan di 

beberapa daerah di wilayah yang dibawahi APJ Surakarta. Berbagai 

tempat untuk pengisian stroom juga bisa dijumpai di beberapa kantor PLN 

dan PPOB. Namun ada sebagian wilayah yang belum mengenal sistem ini, 

seperti UPJ Sragen. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Royan. 

“ Setahu saya sistem prabayar belum diterapkan di Sragen kok 

mbak. Saya masih menggunakan sistem yang dulu, pakai dulu baru 

bayar. Kalau di daerah lain seperti Solo sepertinya sudah 

diterapkan.” 

 

(Wawancara, 19 Mei 2010 pukul 12.30) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi strategi pengembangan sistem informasi sudah muali 

dilaksanakan sesuai dengan rencana walaupun belum diterapkan di semua 

UPJ yang dibawahi PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Strategi pengembangan teknologi informasi dengan adanya tambah 

daya secara online dan sistem prabayar rekening listrik ini merupakan 

bentuk perpaduan strategi kompetitif dan strategi adaptasi. Merupakan 

bentuk strategi kompetitif karena PT PLN (Persero) APJ Surakarta 
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mengambil langkah atau tindakan yang berusaha lebih unggul dari 

organisasi yang bergerak di bidang yang sejenis dengan mengambil 

langkah strategis pengembangan teknologi informasi dalam sistem 

layanannya. Strategi ini juga merupakan bentuk strategi adaptasi karena 

penggunaan kedua teknologi (nada online maupun sistem prabayar 

rekening listrik) mengadopsi dari organisasi/ perusahaan lain seperti 

perusahaan telekomunikasi untuk diadaptasi dalam sistem layanan yang 

diberikan oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

f. Memperbanyak agen-agen pembayaran melalui PPOB 

Implementasi strategi ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah 

kerjasama PT PLN (Persero) APJ Surakarta dengan mitra kerja dalam 

administrasi pembayaran rekening listrik. yaitu agen pembayaran PPOB. 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta menawarkan kemudahan-kemudahan 

dan fee yang menjanjikan bagi agen PPOB. Program PT PLN (Persero) 

yang dimunculkan pada Mei 2009 ini menjadi salah satu strategi untuk 

menurunkan tunggakan rekening listrik di PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Supervisor 

Sistem Teknologi Informasi PT PLN (Persero) APJ Surakarta, 

Mohammad Khamzah berikut ini: 

“Strategi dilakukan dengan memperbanyak PPOB. Dengan adanya 

PPOB hasilnya sangat signifikan untuk mengurangi adanya 

tunggakan rekening listrik. Antara tahun 2008 sebelum adanya 

PPOB dengan tahun 2009 setelah adanya PPOB tunggakan 

pelanggan dapat dikurangi sekitar 13%.” 

(Wawancara, 21 Juni 2010 pukul 16.00) 
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Strategi ini merupakan bentuk strategi diversifikasi yaitu dengan 

membuat program, proyek dan tindakan berbeda dari strategi yang biasa 

dilakukan sebelumnya, atau berbeda dari strategi yang dipergunakan 

organisasi lain. PT PLN (Persero) APJ Surakarta memperluas jaringan dan 

kerjasamanya, dimana strategi ini merupakan inovasi yang berbeda dari 

strategi yang sebelumnya dilakukan dan berbeda dari organisasi lain. 

Dari hasil wawancara keseluruhan strategi yang telah dilaksanakan 

oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta dapat disimpulkan bahwa 

implementasi strategi yang sudah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan adalah strategi pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggan 

yang telah diputus, strategi pengembangan teknologi informasi, dan 

strategi memperbanyak PPOB. Sedangkan implementasi strategi yang 

belum berjalan sesuai dengan rencana adalah strategi sosialisasi 

pembayaran listrik tepat waktu, pemutusan sementara pelanggan yang 

menunggak pembayaran 1 bulan, dan pembongkaran terhadap pelanggan 

yang menunggak pembayaran 3 bulan. Jadi dapat dikatakan bahwa 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik baru 50% yang 

berjalan sesuai dengan rencana. 

Hasil implementasi strategi juga bisa dilihat dalam tabel 

perkembangan jumlah tunggakan yang dialami oleh PT PLN (Persero) 

APJ Surakarta berikut ini selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 

2009. 
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Tabel 4.2 

Data Tunggakan Pelanggan 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta (per Golongan) 

Tahun 2005-2009 

 

No Golongan 
2005 2006 2007 2008 2009 

Lembar Rupiah Lembar Rupiah Lembar Rupiah Lembar Rupiah Lembar Rupiah 

1 Umum (0) 6,498 798,829,645 14,151 1,357,219,950 8,581 964,330,320 11,915 1,113,713,970 19,178 1,289,544,240 

2 ABRI (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Non ABRI 

(2) 0 0 1 232,850 1 37,260 3 782,145 0 0 

4 

Pemerintah 

(3) 110 7,154,400,905 67 4,031,106,341 48 1,731,375,555 9 16,101,515 58 115,457,145 

5 BUMN (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 6,608 7,953,230,550 14,219 5,388,559,141 8,630 2,695,743,135 11,927 1,130,597,630 19,236 1,405,001,385 

 
Sumber: Data Induk Saldo PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

 

Berdasarkan tabel diatas, tunggakan dikelompokkam menjadi dua, 

yaitu tunggakan berdasarkan lembar dan nominal (rupiah). Tunggakan 

berdasarkan lembar menyatakan jumlah pelanggan yang menunggak. 

Sedangkan berdasarkan nominal, tunggakan listrik dinilai berdasarkan 

besarnya rupiah tunggakan.  

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 

pelanggan umum merupakan pelanggan yang paling banyak menunggak 

pembayaran rekening listrik diantara golongan pelanggan yang lain yaitu 

sebanyak 6489 lembar. Yang tergolong dalam pelanggan umum disini 

adalah golongan bisnis, industri, dan sosial. Sedangkan pemerintah 

merupakan pelanggan yang menunggak pembayaran rekening listrik yang 

paling besar nominalnya yaitu Rp 7.154.400.905,00 walaupun jumlah 

lembarnya hanya 110 lembar. Sedangkan untuk pelanggan golongan lain 
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(ABRI, Non ABRI, BUMN) tidak terdapat tunggakan pembayaran 

rekening listrik. 

Pada tahun 2006 jumlah pelanggan umum juga menempati urutan 

pertama yang melakukan keterlambatan pembayaran rekening listrik yaitu 

sebanyak 14.151 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya baik 

dalam lembar maupun nominal tunggakan. Pemerintah masih sama seperti 

tahun sebelumnya, menjadi pelanggan yang menunggak pembayaran 

rekening listrik paling besar diantara golongan lain, tetapi mengalami 

penurunan jumlah lembar maupun nominalnya. Jumlah lembarnya 

mengalami penurunan 43 lembar. Sedangkan nominalnya berkurang dari 

Rp 7.154.400.905,00 menjadi Rp 4.031.106.341,00. Berbeda dari tahun 

2005 pada tahun ini pelanggan golongan non ABRI (instansi yang bukan 

milik pemerintah pusat namun dimiliki oleh badan / lembaga pemerintah 

yang berkedudukan di daerah) ada yang melakukan keterlambatan 

pembayaran rekening listrik yaitu 1 lembar dengan nominal tunggakan 

sebesar Rp 232.850,00. Pelanggan golongan ABRI dan BUMN tidak ada 

yang menunggak pembayaran rekening listrik pada tahun 2006. 

Pada tahun 2007, jumlah tunggakan masih seperti pada tahun 2005 

dan 2006. Dimana untuk lembar, masih didominasi tunggakan yang 

berasal dari golongan umum sebanyak 8.581 lembar dengan nominal 

sebesar Rp 964.330.320,00. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan untuk golongan pemerintah mengalami penurunan 

jumlah tunggakan dari 67 lembar dari tahun 2006 menjadi 48 lembar pada 
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tahun 2007. Besarnya nominal tunggakan golongan pemerintah juga 

mengalami penurunan pada tahun 2007, besarnya penurunan adalah Rp 

2.299.730.786,00. Golongan non ABRI pada tahun 2007 masih ada yang 

menunggak pembayaran 1 lembar rekening dengan nominal sebesar Rp 

37.260,00. Sedangkan untuk golongan lain tidak ada yang melakukan 

keterlambatan pembayaran rekening listrik. 

Pada tahun 2008, jumlah tunggakan golongan umum berdasarkan 

lembar kembali mengalami peningkatan menjadi 11.915 lembar dengan 

nominal tunggakan yang menempati peringkat pertama sebesar Rp 

1.113.713.970,00. Golongan pemerintah mengalami penurunan lagi pada 

tahun ini yaitu tinggal 9 lembar rekening yang menunggak dengan jumlah 

nominal yang juga mengalami penurunan menjadi Rp 16.101.515,00. 

Sedangkan untuk golongan non ABRI mengalami peningkatan jumlah 

lembar yaitu menjadi 9 dengan nominal yang juga mengalami peningkatan 

sebesar Rp 782.145,00. Golongan pelanggan ABRI dan BUMN tidak ada 

yang menunggak pembayaran rekening listrik pada tahun 2008. 

Sedangkan pada tahun 2009, terdapat peningkatan jumlah lembar 

dan nominal tunggakan untuk golongan umum dan pemerintah. Golongan 

umum mengalami peningkatan jumlah lembar rekening tunggakan menjadi 

19.178 lembar. Jumlah nominal juga mengalami peningkatan menjadi Rp 

1.289.544.240,00. Pelanggan golongan pemerintah juga mengalami 

peningkatan untuk lembar menjadi 58 lembar dan nominalnya menjadi Rp 

115.457.145, 00 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk golongan non 
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ABRI pada tahun 2009 tidak ada tunggakan pembayaran rekening listrik 

baik lembar maupun rupiah. Untuk pelanggan golongan ABRI dan BUMN 

tidak ada yang menunggak pembayaran rekening listrik.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 

2005-2009 pelanggan golongan ABRI dan BUMN tidak ada yang 

menunggak pembayaran rekening listrik. Untuk golongan non ABRI 

tunggakan hanya terjadi pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Sedangkan 

untuk golongan umum dalam kurun waktu 2005-2009 tunggakan yang ada 

baik lembar maupun nominalnya mengalami jumlah yang naik turun 

(fluktuatif). Untuk pelanggan golongan pemerintah jumlah lembar dan 

nominal mengalami penurunan antara tahun 2005-2008. Tetapi untuk 

tahun 2009, mengalami peningkatan lagi walaupun tidak mencolok. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan pelanggan golongan umum 

merupakan pelanggan yang paling banyak menunggak pembayaran. Hal 

tersebut terlihat dari jumlah lembar rekening tunggakan pelanggan 

golongan umum yang lebih banyak dari pelanggan golongan lain. 

Sedangkan apabila dilihat dari besarnya tunggakan (dalam rupiah), 

pelanggan golongan pemerintah merupakan pelanggan yang menunggak 

pembayaran paling besar diantara golongan lain. 

Apabila dibuat grafik/ kurva, maka akan tampak grafik/ kurva 

seperti berikut ini: 
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Gambar 4.5 

Grafik Tunggakan Rekening Listrik (Lembar)  

PT PLN (Persero) APJ Surakarta Tahun 2005-2009 

 

Dalam grafik/ kurva diatas, gambar kurva menunjukkan fluktuasi 

jumlah tunggakan (dalam lembar) antara tahun 2005-2009. Namun bisa 

dikatakan bahwa ada kecenderungan peningkatan jumlah tunggakan 

berdasarkan lembar.  

Gambar 4.6 

Grafik Tunggakan Rekening Listrik (Rupiah) 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta Tahun 2005-2009 

 

Berdasarkan grafik/ kurva diatas, gambar kurva menunjukkan 

penurunan tiap tahunnya kecuali dari tahun 2008 ke tahun 2009 tampak 
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kurva mengalami kenaikan yang tidak mencolok. Dari kedua kurva 

tersebut dapat disimpulkan  bahwa: 

a. Implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta bisa dikatakan belum berjalan dengan baik 

dilihat dari gambar 4.1. Dalam gambar 4.1 tersebut jumlah tunggakan 

berdasarkan lembar cenderung meningkat. 

b. Implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik 

dilihat dari gambar 4.2. Dalam gambar 4.2 tersebut jumlah tunggakan 

berdasarkan rupiah cenderung mengalami penurunan. 

Implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta memberi pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja PT PLN (Persero) secara keseluruhan. Implementasi strategi yang 

baik akan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ali Mashudi berikut ini. 

“Bahwa dalam perusahaan ada  yang dinamakan dengan umur 

piutang yaitu suatu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat tunggakan rekening pelanggan. Umur piutang ini 

dihitung tiap semester.  Apabila besarnya umur piutang ini kecil 

maka kinerja perusahaan juga baik. Tiap bulan kita juga ada target 

per bulan yang harus dicapai, yang dapat digunakan sebagai 

ukuran. Bulan ini kita harus menurunkan tunggakan pelanggan 

sekian. Jadi, apabila nanti target itu tercapai maka kinerja 

perusahaan juga baik.” 

(Wawancara, 21 Juni 2010 pukul 15.30) 

Jadi kesimpulan implementasi strategi penurunan tunggakan 

rekening listrik diatas juga dapat dipakai untuk melihat bagaimana kinerja 

perusahaan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 
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4. Mitra PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam Implementasi 

Strategi Penurunan Tunggakan Rekening Listrik 

 

 

 

Suatu strategi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan 

awalnya apabila dilakukan dengan koordinasi, komunikasi dan kerjasama 

yang baik diantara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selain sumber 

daya materi yang dimiliki, peran sumber daya manusia juga penting dalam 

pelaksanaan suatu strategi. Demikian halnya dalam implementasi strategi 

penurunan tunggakan rekening listrik, PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

juga melakukan kerjasama dengan mitra kerja diluar pegawai tetap PT 

PLN (Persero). Mitra-mitra kerja PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam 

pelaksanaan strategi penurunan tunggakan listrik diantaranya adalah: 

1. Mitra untuk administrasi pembayaran rekening listrik. 

PT PLN (Persero) tidak melaksanakan semua tugas dalam kegiatan 

operasionalnya sendiri. Dalam pembayaran rekening listrik oleh pelanggan 

PT PLN (Persero) bekerjasama dengan berbagai pihak untuk 

menyelenggarakan pembayaran listrik secara online. Mitra PT PLN 

(Persero) dalam administrasi pembayaran rekening listrik tersebut 

diantaranya adalah jasa pelayanan perbankan, perusahaan di bidang 

teknologi informasi, dan agen pembayaran/ PPOB (Payment Point Online 

Bank). 

Adanya kerjasama tersebut mempermudah pelanggan dalam 

melunasi beban rekening listrik mereka. Sistem pembayaran langsung 

yang ditawarkan loket PPOB PLN juga dapat digunakan untuk membayar 
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tagihan pelanggan yang lain seperti: cicilan motor, PBB, PDAM, Telkom, 

dan cicilan KPR. Pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat yang 

ditunjuk dan bekerjasama dengan PT PLN (Persero) misalnya KUD, agen 

PPOB, ataupun PT Pos. Selain itu, teknologi transaksi perbankan yang 

diadopsi layanan PPOB memberikan banyak alternatif cara pelunasan 

rekening. Dengan memanfaatkan ATM, internet banking maupun sms 

banking, pelanggan dimungkinkan untuk membayar listrik dimana saja, 

kapan saja dan dengan cara apa saja. 

Kerjasama yang dilakukan antara PT PLN (Persero), bank, 

perusahaan di bidang teknologi informasi dan PPOB dapat dijelaskan 

dengan gambar berikut: 

Gambar 4.7 

Kerjasama antara PT PLN (Persero), Bank, Perusahaan  

Teknologi Informasi dan PPOB 
 
} 
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Penjelasan gambar diatas adalah sebagai berikut. PT PLN (Persero) 

memberikan tawaran jumlah rekening listrik sekian jumlah dan rupiah 

kepada bank. Pihak bank sebagai pihak kedua yang menerima tawaran ini 

keumudian melakukan kerjasama dengan mitra teknik (yang disebut 

swiching hulu) dan juga dengan mitra non teknik (yang disebut swiching 

hilir).  

Mitra teknik merupakan perusahaan-perusahaan penyedia data 

(perusahaan di bidang teknologi informasi). Sedangkan mitra non teknik 

merupakan mitra yang menangani bidang operasionalnya, yang langsung 

berhubungan dengan pelanggan. Mitra non teknik ini mempunyai 

downline-downline diantaranya adalah agen PPOB, KUD, PT Pos. Ketiga 

mitra (agen pembayaran) tersebut merupakan tempat dimana pelanggan 

dapat melakukan pembayaran rekening listrik. Tiap-tiap agen pembayaran 

tersebut kemudian bekerjasama dengan bank-bank tertentu, menyetor hasil 

penerimaan pembayaran rekening ini kepada bank. Pada akhirnya bank 

akan melakukan rekonsiliasi kembali dengan PT PLN (Persero). Dalam 

rekonsiliasi ini, PT PLN (Persero)  dan bank akan menghitung kembali 

berapa rupiah dan lembar rekening hasil penerimaan pembayaran tersebut. 

Tiap-tiap PPOB melakukan kerjasama dengan bank dan penyedia data 

yang berbeda-beda. 

Penjelasan diatas seperti pendapat yang diungkapkan oleh Indri, 

karyawan PPOB Berlian Timur Solusindo yang menjelaskan tentang 

kerjasama pembayaran online seperti berikut. 
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“Kerjasama untuk pembayaran online ini dilakukan antara tiga 

pihak mbak….yaitu antara bank, PPOB, dan PLN yang saling 

berkoordinasi.”  

 

(Wawancara, 15 Mei 2010 pukul 13.30).  

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Wardoyo, 

Manager PPOB Mitra Sejati berikut ini. 

“PPOB ditempat kami melayani pembayaran rekening listrik dan 

air mbak…. Kerjasamanya langsung dengan bank, kalau kami 

pakainya bank Bukopin. Bank yang melakukan kerjasama dengan 

PT PLN (Persero). Biaya administrasi yang dibebankan kepada 

pelanggan yang besarnya Rp 1600,00 itu masuk kepada kami 

sebesar Rp 1080,00. Sisanya mungkin dibagi lagi antara bank 

Bukopin dan switching hilirnya yaitu penyedia data. Penyedia data 

atau penyedia IT yang kami pakai adalah PT Asindo, yang 

pusatnya ada di Bandung. Masing-masing PPOB itu bekerjasama 

dengan pihak yang berbeda dalam hal penyedia data dan bank yang 

diajak untuk bekerjasama.”  

 

(Wawancara,  17 Mei 2010 pukul 10.30) 

 

Bank sebagai pihak yang melakukan kerjasama awal dengan PT 

PLN (Persero) kemudian akan melakukan perhitungan kembali berapa 

rupiah dan berapa lembar rekening yang didapat. Daftar lembaga jasa 

perbankan yang melakukan kerjasama dengan PT PLN dalam pembayaran 

listrik dan biaya administrasi yang harus dibayar pelanggan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Daftar Lembaga Jasa Perbankan Peserta PPOB 

 
No Nama Bank Bukan 

Nasabah 

Nasabah 

Tunai di 

Teller  

Auto 

Debet 

ATM Phone 

Banking 

Internet 

Banking 

Mobile 

Banking 

Kartu 

Kredit 

SST 

1 BRI 2000 - 2000 - - - - - 

2 Bank Ekonomi 5000 Gratis Gratis Gratis - - - - 

3 Bank Buana 2000 2000 2000 - - - - - 

4 Bank Bumiputera 4000 2500 2500 - - - - - 

5 Bank Haga 2500 2500 2500 - - - - - 

6 Bank Hagakita 2500 2500 2500 - - - - - 

7 Bank Lippo - - 2000 - 2000 - 5000 - 

8 Bank Victoria 2500 2500 - - - - - - 

9 BCA - Gratis 2000 2000 2000 2000 Gratis - 

10 Bank Panin 2500 2500 2500 2500 2500 2500 - - 

11 Bank Bukopin 1500 1500 1500 - 1500 - - - 

12 BTN 2000 2000 2000 - - 2000 - - 

13 BTOM - Gratis - - - - - - 

14 Bank Maspion 2000 2000 2000 - - - - - 

15 Bank Permata - 2000 2000 2000 - - - - 

16 Bank NISP - 2500 2500 2500 - - - - 

17 Bank Danamon - 2500 2500 - - - Gratis - 

18 Bank Syari'ah 

Mandiri 

2500 2500 2500 - - - - - 

19 Bank Nusantara 

Parahyangan 

2500 2500 - - - - - - 

20 Mandiri 4000 4000 2500 2500 2500 25000 2000 - 

21 Citibank - Gratis - - - - 5000 - 

22 Bank Niaga - 3500 - - - - - 3500 

23 Century Bank 2500 2000 - - - - - - 

24 BPR 

Karyajatnika 

2500 1500 1500 - - - - - 

25 Bank Ina Permata 2500 2500 - - - - - - 

26 Bank Mega - 2000 2000 2000 - 2000 - - 

27 BII - 5000 2000 - - - - - 

28 Bank Ganesha 2000 2000 2000 - - - - - 

29 HSBC Bank - 5000 - - - - 5000 - 

30 ABN AMRO - - - - - - 5000 - 

31 PT Pos Indonesia 1900 - - - - - - - 
 

 
Sumber: www.plnjateng.co.id diakses tanggal 9 Juni 2010 pukul 13.00 

 

Penyedia data informasi merupakan pihak yang menyediakan jasa 

teknologi informasi yang akan mengolah dan mengelola data untuk 

kemudian diproses dan disampaikan kepada PT PLN (Persero). Sedangkan 

agen pembayaran menjadi pihak yang langsung berhubungan dengan 

pelanggan dan melayani pembayaran rekening listrik pelanggan. 
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2. Mitra petugas pemutusan dan penyambungan (tusbung). 

Sesuai aturan yang berlaku di PT PLN (Persero), apabila pelanggan 

melakukan keterlambatan pembayaran rekening listrik 1 bulan maka 

dilakukan pemutusan aliran listrik. Untuk melakukan pemutusan dan 

penyambungan PT PLN (Persero) APJ Surakarta membentuk tim tusbung 

(pemutusan dan penyambungan). Tim ini mempunyai tugas melakukan 

pemutusan, penyambungan kembali, dan pembongkaran instalasi listrik 

apabila pelanggan PT PLN (Persero) melakukan keterlambatan 

pembayaran rekening listrik.  

Tim / pegawai tusbung (pemutusan dan penyambungan) terdiri dari 

pegawai tetap PT PLN (Persero) dan pegawai outsourching yang 

melakukan kontrak kerja dengan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Mitra 

yang ditunjuk ini terpilih melalui adanya sistem tender. Kinerja tim ini 

diawasi dan bertanggungjawab kepada pegawai PT PLN (Persero), dalam 

hal ini seorang supervisor ataupun asisten manajer. Mitra tusbung berbeda 

untuk setiap UPJ yang dibawahi oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

Masing-masing UPJ memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama 

dengan mitra mana yang digunakan. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Ali Mashudi berikut ini. 

“Tiap UPJ memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama 

dengan mitra outsorching dalam menangani baca meter, tusbung, 

dan pemasangan.”  

 

(Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30) 
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Pernyataan Ali Mashudi tersebut didukung pendapat Sarwani, 

Manager Operasional Segoro Lor, mitra PT PLN (Persero) UPJ Sragen 

dalam melakukan pemutusan dan penyambungan kepada pelanggan. 

Sarwani mengungkapkan pendapatnya seperti berikut ini. 

“Tusbung itu per UPJ selalu ada outsourchingnya sendiri. Untuk 

PT Segoro Lor kita ada beberapa kerjasama dengan UPJ di wilayah 

APJ Surakarta antara lain Sukoharjo, Surakarta Kota, dan Sragen.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 

 

Bentuk kerjasama antara mitra / tim tusbung memakai Surat 

Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero). Dengan 

SPK tersebut, tim/ pegawai outsorching untuk tusbung ini tersebut 

melakukan pemberitahuan ke rumah-rumah pelanggan tentang 

keterlambatan pembayaran rekening listrik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sarwani. 

“Kita dengan PT PLN (Persero) ya pakai SPK (Surat Perintah 

Kerja) aja. Dengan SPK kita ke rumah-rumah pelanggan yang 

menunggak , mereka diberi tahu kalau pembayarannya menunggak. 

Kalau tidak segera dibayar ya kita putus aliran listriknya atau 

istilahnya disegel. Selanjutnya fee yang kita terima sesuai dengan 

lembar yang ada. Kita rekap, nanti yang laku berapa.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15)   

 

Selain tim tusbung, PT PLN (Persero) juga membentuk tim menang 

(mengurangi tunggakan). Tim menang adalah tim gabungan antara para 

pegawai PT PLN (Persero) yang membantu dalam proses pemutusan dan 

penagihan kepada pelanggan yang melakukan keterlambatan. Tim menang 

ini dahulu dinamakan tim petang (pengurangan piutang) lalu diubah 

menjadi tim menang (mengurangi piutang).  
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3. Mitra untuk menangani gangguan. 

Dalam menangani gangguan ini berkaitan dengan adanya 

pemutusan jaringan listrik (mati lampu) dikarenakan kerusakan jaringan. 

PT PLN (Persero) bekerjasama dengan koperasi unit desa (KUD), dan 

mitra outsourching untuk pelayanan gangguan ini. Dalam surat perjanjian 

kerjasama pelaksanaan pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan jaringan 

distribusi dan pelayanan gangguan antara PT PLN (Persero) UPJ Sragen 

dengan KUD Akur Kecamatan Masaran, Sragen Pasal 1 dijelaskan 

mengenai pekerjaan pelayanan gangguan meliputi: 

a. Penggantian pengaman lebur jaringan. 

b. Penggantian/ pengencangan conector JTM, JTR, trafo dan SR. 

c. Penyambungan Penghantar JTM, JTR, SR. 

d. Penggantian isolator JTM dan JTR. 

e. Perbaikan Saluran Luar Pelayanan (SLP) dan Saluran Masuk 

Pelayanan (SMP). 

f. Lokalisir dan manuver beban atas perintah dari pihak pertama (piket 

operasi). 

g. Menangani gangguan lain dengan seijin/ koordinasi piket operasi 

PLN. 

h. Melaksanakan pekerjaan administrasi dan gangguan jaringan listrik 

sesuai ketentuan dan petunjuk dari pihak pertama (dalam hal ini PT 

PLN (Persero) UPJ Sragen). 
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Selain KUD PT PLN (Persero) juga bekerjasama dengan Biro 

Teknik Listrik (BTL). BTL merupakan pegawai outsourching PT PLN 

(Persero) yang menangani banyak hal seperti pemasangan, pemutusan, 

penyambungan, juga gangguan. 

 

C. HAMBATAN PT PLN (PERSERO) APJ SURAKARTA DALAM 

IMPLEMENTASI STRATEGI PENURUNAN TUNGGAKAN 

REKENING LISTRIK 

 

Dalam mengimplementasikan strategi tidak dapat berjalan dengan 

lancar seluruhnya. Sering ditemui beberapa kendala atau hambatan dalam 

pelaksanaan strategi tersebut. Hambatan atau kendala yang dihadapi PT 

PLN (Persero) APJ Surakarta dalam implementasi strategi penurunan 

rekening listrik antara lain: 

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada. 

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala PT PLN 

(Persero) dalam mengimplementasikan strategi penurunan tunggakan 

rekening listrik. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimaksud adalah 

terbatasnya petugas pelaksanaan pemutusan dan penyambungan (tusbung). 

Petugas dari mitra outsourching PT PLN (Persero) jumlahnya belum dapat 

meng-cover jumlah pelanggan yang menunggak. Hal ini menyebabkan 

kinerja petugas tusbung kurang dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai 

seperti yang diungkapkan Ali Mashudi berikut ini. 
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“Kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi itu salah 

satunya terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada 

yaitu petugas pelaksana tusbung.” 

 
 

(Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30) 

 

Jumlah petugas tusbung yang sedikit ini berkaitan erat dengan 

jumlah pendapatan yang mereka dapatkan. Seperti yang dijelaskan oleh 

Sarwani tentang pendapatan tim tusbung berikut ini. 

“…….fee yang kita terima sesuai dengan lembar yang ada. Kita 

rekap, nanti yang laku berapa.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 

 

Berdasarkan pendapat wawancara Sarwani tersebut menjelaskan 

bahwa pendapatan tim tusbung dihitung sesuai jumlah lembar rekening 

yang berhasil diputus. Hal ini dilematis bagi petugas tusbung sendiri. Jika 

kinerja petugas dalam bulan ini baik baik maka pendapatannya di bulan 

mendatang tentu akan menurun. Oleh karena itu, jumlah petugas tusbung 

pun perlu dibatasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali Mashudi. 

“Petugas tusbung juga merasa dilematis karena kalau kinerjanya 

baik maka bulan selanjutnya lahan pekerjaannya menurun sehingga 

pendapatannya juga menurun. Maka perlu diambil keputusan 

bagaimana kinerjanya baik tetapi pendapatan petugas tusbung tetap 

atau mungkin bisa meningkat.” 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45) 

 

2. Budaya masyarakat yang cenderung membayar tidak tepat waktu. 

Masyarakat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) juga menjadi 

kendala dalam mengimplementasikan strategi penurunan tunggakan 

rekening listrik di PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Masyarakat 
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cenderung menunda-nunda pembayaran rekening listrik. Mereka 

melakukan pembayaran melebihi aturan yang ditetapkan. Hal ini seperti 

pendapat yang diungkapkan Ali Mashudi.  

“………pelanggan pengguna listrik masih menganggap 

pembayaran listrik tidak penting. Mereka menunggu bila ada 

informasi akan adanya pemutusan oleh PT PLN (Persero) baru 

listriknya dibayar. Apabila dilakukan pemutusan pun pelanggan 

masih banyak yang ingin ditunda bahkan ada yang mengancam 

petugas. 

 

(Wawancara, 15 April 2010 pukul 11.45) 

 

Pendapat Ali Mashudi tersebut didukung oleh pernyataan Suparjo 

berikut. 

“….mereka membayar tidak tepat waktu.  Pembayaran yang 

seharusnya dari tanggal 5-20 setiap bulan, namun kenyataannya 

tidak demikian…. pelanggan masih belum bisa berubah. Membayar 

melebihi tanggal.” 

 

(Wawancara, 7 Desember 2009 pukul 14.05) 

 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

masih suka menunda dan kurang memberikan prioritas pembayaran listrik 

dalam manajemen keuangan keluarganya. Hal ini menjadi kendala PT 

PLN (Persero) dalam mengimplementasikan strateginya dalam 

mengurangi tunggakan rekening listrik. Budaya masyarakat yang demikian 

sulit untuk diubah kecuali dengan mengubah pola pikir masyarakat. 

3. Belum konsistennya pelanggan terhadap perjanjian kerjasama.  

Kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan 

strategi lainnya adalah pelanggan tidak konsisten dengan perjanjian 

kerjasama yang dilakukan diawal ketika pelanggan melakukan 
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pemasangan awal. Dalam perjanjian kerjasama  disebutkan bahwa 

pelanggan harus membayar rekening listrik antara tanggal 6-20 setiap 

bulan. Ketika pelanggan melakukan keterlambatan pembayaran, ada 

konsekuensi yang harus ditanggung yaitu dilakukan pemutusan sementara 

ataupun pembongkaran.  Ketika pelanggan membayar tunggakan tersebut 

ada sejumlah denda yang harus dibayar. Seperti diungkapkan Suparjo 

berikut ini. 

“Setelah tanggal 20 dikenakan denda. Denda sesuai tarif mbak, ada 

yang Rp 3.000,00 itu untuk rumah tangga sampai dengan daya 

2200 Volt. Kalau 2500 Volt  keatas dendanya Rp 25.000,00 per 

bulan. Denda ini berlaku kelipatannya.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 15.30) 

 

Namun dalam pelaksanaan strategi penurunan rekening listrik oleh 

PT PLN (Persero) APJ Surakarta, masih banyak pelanggan yang tidak 

menaati perjanjian tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Ali Mashudi seperti 

berikut. 

 “Pelanggan belum konsisten terhadap perjanjian kerjasama diawal. 

Saat ada pemutusan sementara ataupun pembongkaran pelanggan 

tidak mau, bahkan ada petugas yang dipukul oleh pelanggan 

sampai kasus ke pengadilan.” 

 

(Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30) 

 

Pernyataan Ali Mashudi didukung dengan pernyataan Sarwani, 

Manajer Operasional PT Segoro Lor, mitra (tim tusbung) PT PLN 

(Persero). 

“………ada pelanggan yang sulit diberi tahu.  Jadi kita tidak jadi 

memutus aliran listriknya.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 
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Masih banyaknya pelanggan yang menunggak dan peristiwa 

pemukulan terhadap petugas tusbung tersebut menunjukkan bahwa 

pelanggan PT PLN (Persero) APJ Surakarta tidak konsisten dengan 

perjanjian yang dibuat. 

4. Kurang tegasnya petugas tusbung. 

Dengan mitra outsourching terutama petugas tusbung kendala yang 

dihadapi oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta adalah ketidaktegasan 

petugas dalam melakukan pemutusan. Saat ada pelanggan yang tidak 

mau diputus maka petugas tidak jadi melakukan pemutusan. Petugas 

memberikan toleransi kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Ali Mashudi. 

“Kendala dengan mitra outsourching, ketika pelanggan tidak mau 

diputus, petugas tidak jadi melakukan pemutusan. Sehingga tidak 

ada bentuk shock therapy kepada pelanggan.   

 

(Wawancara, 29 April 2010 pukul 15.30) 

 

Pernyataan itu sesuai dengan pendapat Sarwani berikut. 

 “Toleransi yang diberikan kita memberikan kelonggaran waktu 2-3 

hari untuk membayar. Kalau sampai tiga kali tidak segera 

membayar kita segel dan kalau sudah 3 bulan melakukan 

keterlambatan maka harus dibongkar. Tapi pelaksanaannya tidak 

bisa berjalan seperti itu.” 

 

(Wawancara, 20 April 2010 pukul 16.15) 

 

Bentuk toleransi yang diberikan oleh petugas tusbung tidak sesuai 

dengan penerapan aturan yang dibuat oleh PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. Peraturan yang ada apabila pelanggan melakukan 

keterlambatan pembayaran rekening listrik 1 bulan maka harus diputus 
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sementara aliran listrik dirumahnya. Pelanggan yang melakukan 

keterlambatan 3 bulan maka harus dibongkar. Namun saat pelaksanaan 

strategi penurunan rekening listrik petugas tusbung tidak melakukan hal 

ini dengan baik. Petugas tusbung kurang tegas dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penyebab tunggakan rekening listrik di PT PLN (Persero) 

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: 

a. Minat atau keputusan pelanggan dalam membayar rekening listrik. 

Keputusan pelanggan dalam membayar rekening listrik dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 

 Kualitas layanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. 

 Keterbatasan teknologi informasi. 

 Kinerja payment point online bank (PPOB). 

 Budaya atau perilaku pelanggan dalam membayar rekening 

listrik. 

b. Kinerja dan perilaku petugas pemutusan dan penyambungan. 

Dalam melakukan pemutusan dan penyambungan petugas kurang 

konsisten, masih toleran kepada pelanggan yang terlambat melakukan 

pembayaran rekening listriknya. 

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 

(persero) APJ Surakarta adalah sebagai berikut: 
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a)  Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar listrik tepat 

waktu. Implementasi strategi ini belum berjalan sesuai dengan rencan 

karena sosialisasi melalui media elektronik belum dilaksanakan seperti 

rencana. Sosialisasi yang sudah berjalan sesuai rencana adalah sosialisasi 

melalui spanduk, selebaran, dan situs internet. 

b) Melakukan pemutusan sementara bagi pelanggan yang melakukan 

keterlambatan pembayaran listrik 1 bulan. Implemetasi strategi ini belum 

berjalan sesuai dengan rencana, karena pada kenyataannya petugas 

tusbung masih memberikan toleransi kepada pelanggan yang menunggak. 

Umumnya pemutusan dilakukan saat pelanggan sudah menunggak 

pembayaran rekening listrik 2 bulan. 

c) Melakukan pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus sementara. 

Implementasi strategi ini berjalan sesuai dengan rencana, yaitu dilakukan 

dengan melakukan uji petik terhadap instalasi listrik dirumah pelanggan 

yang sudah diputus sementara. Selain itu juga melakukan monitoring di 

tiap UPJ. 

d) Melakukan pembongkaran bagi para pelanggan yang melakukan 

keterlambatan pembayaran listrik 3 bulan. Implementasi strategi ini belum 

berjalan sesuai dengan rencana. Pada kenyaaannya saat pelanggan 

menunggak pembayaran selama 3 bulan, pembongkaran tidak dilakukan. 

e) Mengembangkan teknologi informasi yaitu dengan nada online dan sistem 

prabayar rekening listrik. Strategi ini baru diimplementasikan di beberapa 

wilayah yang dibawahi PT PLN (APJ) Surakarta. 
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f) Memperbanyak agen pembayaran PPOB. Implementasi strategi ini 

dilakukan dengan meningkatkan kerjasama PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta dengan mitra kerja dalam administrasi pembayaran rekening 

listrik secara online. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik baru 50% yang 

berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan bila dilihat dari data tunggakan 

pelanggan PT PLN (Persero) APJ Surakarta (per Golongan) Tahun 2005-

2009 yang dibuat dalam grafik/ kurva dapat disimpulkan bahwa:  

a. Implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta bisa dikatakan belum berjalan dengan baik 

terlihat dari grafik tunggakan berdasarkan lembar yang menunjukkan 

peningkatan jumlah lembar tunggakan rekening listrik. 

b. Implementasi strategi penurunan tunggakan rekening listrik di PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik 

terlihat dari grafik tunggakan berdasarkan rupiah yang cenderung 

menunjukkan penurunan jumlah nominal tunggakan rekening listrik. 

Dalam implementasi tersebut, PT PLN (Persero) melakukan 

kerjasama dengan beberapa mitra, diantaranya: 

 Mitra untuk administrasi pembayaran rekening listrik. PT PLN 

(Persero) melakukan kerjasama dengan tiga pihak yaitu jasa 

pelayanan perbankan, perusahaan di bidang teknologi informasi, dan 

agen pembayaran/ PPOB (Payment Point Online Bank). 
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 Mitra petugas pemutusan dan penyambungan (tusbung).  Dalam 

melakukan pemutusan dan penyambungan PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta membentuk tim tusbung. Tim ini terdiri dari pegawai tetap 

PT PLN (Persero) dan pegawai outsourching yang melakukan kontrak 

kerja dengan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. 

 Mitra untuk menangani gangguan. PT PLN (Persero) bekerjasama 

dengan koperasi unit desa (KUD), dan mitra outsourching untuk 

pelayanan gangguan ini. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui hambatan-hambatan yang 

ditemui oleh PT PLN (Persero) APJ Surakarta dalam implementasi strategi 

penurunan rekening listrik antara lain: 

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada, yaitu petugas tusbung. 

2. Budaya masyarakat yang cenderung menunda pembayaran listrik dan 

tidak memprioritaskan pembayaran rekening listrik dalam manajemen 

keuangan keluarganya. 

3. Belum konsistennya pelanggan terhadap perjanjian kerjasama diawal 

yaitu tentang pembayaran listrik dilakukan tanggal 1-20 setiap bulan. 

Masih banyak pelanggan yang melanggar perjanjian kerjasama tersebut. 

4. Kurang tegasnya petugas tusbung.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta telah melaksanakan sejumlah strategi untuk 
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mengurangi jumlah tunggakan rekening listrik. Namun demikian, ada 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan agar pelaksanaan strategi 

penurunan rekening listrik dapat berjalan lebih optimal, antara lain: 

1. PT PLN (Persero) APJ Surakarta perlu memperbaiki kinerja PPOB terkait 

dengan koneksitas jaringan dan mengatur persebaran PPOB. Hal ini 

dilakukan agar seluruh pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan 

lebih mudah dan nyaman. 

2. PT PLN (Persero) APJ Surakarta melakukan kerjasama untuk membentuk 

tim tusbung di tiap kelurahan dengan melibatkan masyarakat. Tujuannya 

agar pemutusan dapat berjalan lebih konsisten. 

3. PT PLN (Persero) APJ Surakarta perlu merubah sistem pembayaran 

petugas tusbung dari pembayaran fee per lembar beralih ke sistem 

pembayaran tetap per bulan untuk memperbaiki kinerja petugas. 
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