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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Tarakan terletak pada posisi yang cukup strategis, sisi sebelah utara 

merupakan daerah yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia dan 

Malaysia. Pada pertengahan tahun 2001 tuntutan produksi pasokan listrik kota 

Tarakan sangat meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena para pelaku bisnis 

perikanan laut berusaha untuk meningkatkan usahanya di kota Tarakan, yang 

tentu saja membutuhkan bantuan tenaga listrik untuk mendukung kegiatan 

bisnis mereka. Demikian juga dengan jasa perhotelan serta sarana umum 

lainnya yang mulai tumbuh dan berkembang yang mengharuskan adanya 

peningkatan sambungan daya listrik. Potensi inilah yang membuat Pemkot 

Tarakan terus menerus berusaha mengembangkan fasilitas - fasilitas jasa dan 

pelayanan yang diharapkan dimasa yang akan datang sebagai salah satu Little 

Singapore. Hal ini secara langsung membutuhkan pasokan tenaga listrik yang 

memadai dan perlu diantisipasi oleh PT. PLN Tarakan sebagai penyediaan 

pasokan tenaga listrik ( Sumber : Company profile PT. PLN Tarakan). 

Seiring jumlah penduduk tiap tahunnya meningkat serta pertumbuhan 

dan perkembangan bisnisyang ada di kota Tarakan, maka kebutuhan akan 

energi listrik secara otomatis juga akan meningkat. Mengantisipasi 

pertumbuhan tersebut maka PT. PLN Tarakan mendirikan pembangkit listrik 

sendiri. Hal ini disebabkan karena kegiatan rutin yang sangat padat serta 

tersedianya sumber alam yang besar dan peran serta pemerintah yang sangat 
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responsif, maka status PT. PLN Cabang Tarakan, menjadi PT. Pelayanan 

Listrik Nasional (PLN) Tarakan yang sebelumnya berada di bawah naungan 

PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur. Selain itu PT. PLN Tarakan 

merupakan salah satu anak perusahaan PT. PLN di Indonesia selain PT. 

Indonesia Power (IP) Jakarta, PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) 

Surabaya dan PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam. Hal ini diharapkan 

mampu memanfaatkan peluang bisnis, serta memaksimalkan kerjasama 

dengan Pemerintah setempat guna meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan 

kepada masyarakat (pelanggan).  

Sasaran PT. PLN Tarakan dalam upaya memasok energi listriknya hanya 

sebatas lingkungan kota Tarakan saja, pasokan listrik PT. PLN juga tidak 

dipasok oleh perusahaan pusat namun PT. PLN Tarakan memproduksi sendiri 

tenaga listrik yang disalurkan kepada masyarakat (Pelanggan) kota Tarakan, 

dan PT. PLN Tarakan bersifat mempunyai pemimpin sendiri, sehingga 

keputusan dibuat oleh pihak PT. PLN Tarakan tanpa menunggu keputusan 

dari pusat.  

Meskipun sudah menjadi anak perusahan, PT. PLN Tarakan masih 

terdapat beberapa kekurangan, salah satunya adalah sering terjadi gangguan 

listrik yang mengakibatkan adanya pemadaman serta menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat (pelanggan). Banyaknya keluhan masyarakat (pelanggan) 

mengenai gangguan listrik yang terjadi dikarenakan oleh faktor alam maupun 

faktor teknis yang mengakibatkan banyaknya keluhan yang masuk di kantor 

PT. PLN Tarakan maupun di PerKonSulis (Pusat Pengaduan Konsumen 
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Listrik). Dimana PerKonSuLis merupakan salah satu lembaga yang ada di 

kota Tarakan dan bekerja sama dengan PT. PLN Tarakan. Lembaga tersebut 

merupakan tempat masyarakat untuk mengadu berbagai keluhan pelanggan 

selain di kantor PLN sendiri. 

Dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga PerKonSulis, masih 

banyak pelanggan yang merasa masih seringnya terjadi gangguan listrik 

didaerah masyarakat. Pada awalnya masyarakat tidak mengeluhkan adanya 

pemadaman listrik karena pihak PT. PLN sudah menjelaskan kepada 

masyarakat bahwa dalam pemadaman listrik ini hanya bersifat sementara. 

Akan tetapi pemadaman listrik terus dilakukan karena adanya gangguan yang 

tidak terduga seperti jaringan terkena dahan / ranting, adanya petir dan yang 

disebabkan oleh mesin pembangkit listrik, serta gangguan jaringan ataupun 

gangguan teknis, Sehingga pemadaman listrik pun harus dilakukan.  

Dalam hal ini komunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan saling 

pengertian, menghargai, dan mempercayai. Semua itu dilakukan untuk 

mendapatkan dukungan publik dan memperoleh citra positif  bagi perusahaan. 

Konsep komunikasi itu sendiri bersifat dua arah dimana ada timbal balik dari 

komunikator kemunikan agar dapat terciptanya feedback karena itu 

merupakan prinsip pokok dalam setiap aktivitas kehumasan.  

Melihat banyaknya keluhan mengenai pemadaman listrik akibat 

gangguan – gangguan yang terjadi baik dari faktor alam ( petir, tanah longsor, 

banjir, pohon rebah, dll ) maupun faktor teknis ( trafo rusak, sambungan putus, 

kabel jaringan listrik putus, isolator pecah, dll) maka humas haruslah 
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mempunyai cara yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan dari pelanggan 

guna tercapainya tujuan perusahaan.Dalam hal ini humas harus mempunyai 

kemampuan dalam menciptakan suatu strategi dalam aktivitas – aktivitas 

kehumasan dan mengkomunikasikannya, Kegiatan mengkomunikasikan disini 

dalam rangka pelayanan publik. 

Disamping itu dengan adanya humas disuatu perusahaan dapat 

menjadikan perusahaan tersebut mencapai suatu tujuan perusahaan yang di 

inginkan, dengan kata lain humas merupakan urat nadi dalam suatu 

perusahaan. Karena itu humas dianggap penting oleh setiap perusahaan 

sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi dengan pelanggandan sangat 

berperan bagi perusahaan dalam membantu terjadinya hubungan yang baik. 

Kegiatan kehumasan selalu ada dalam suatu perusahaan meskipun secara 

struktural organisasi tersebut tidak mempunyai bagian humas secara khusus. 

Peran dan pelaku dalam kegiatan humas dapat dilakukan oleh pimpinan 

perusahaan dan semua pegawai ataupun kegiatan humas dapat dilakukan 

digabungkan dengan unit kerja lainnya yang memahami kegiatan bidang 

kehumasan.  

Kegiatan komunikasi dalam kehumasan mempunyai ciri – ciri tertentu, 

hal ini ditentukan oleh fungsi dan sifat organisasi atau perusahaan tersebut 

dimana aktivitas kehumasan itu berada dan berlangsung serta bagaimana sifat 

– sifat manusia yang terlibat terutama publik yang menjadi sasaran. Kegiatan 

utama dari Public Relation dalam mewakili top manajemen suatu lembaga 

atau organisasi, merupakan bentuk kegiatan two ways communication adalah 
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ciri khas dari fungsi dan peranaan Public Relation. Hal tersebut dikarenakan 

salah satu tugas Public Relation ialah bertindak sebagai nara sumber informasi 

(source of informations) dan merupakan saluran informasi (channel of 

information) (Ruslan, 2007 : 15). 

Posisi humas dalam suatu perusahaan atau organisasi menjadi semakin 

penting, karena sebagai sebuah fungsi manajemen, dimana kegiatan Publik 

Relation hadir dalam sebuah perusahaan atau organisasi sebagai salah satu 

faktor yang diperlukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut dan untuk 

dapat memperlancar organisasi dalam upaya mencapai tujuan – tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Aktivitas Humas PT. PLN Dalam Penanganan 

Keluhan Pelanggan (Studi Pada Humas PT. PLN Tarakan Terkait 

Gangguan Listrik?”  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : ” Bagaimana aktifitas humas PT. PLN Tarakan 

dalam penanganan keluhan pelanggan terkaitgangguan listrik? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana aktivitas humas PT. PLN dalam 

penangganan keluhan pelanggan terkait gangguan listrik. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain : 

1. Secara Akademis, diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi 

mahasiswa ilmu komunikasi khususnya dalam bidang kehumasan (Public 

Relation). 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

dan masukan bagi PT. PLN Tarakan tentang bagaimana aktivitas humas 

PT. PLN dalam penanganan keluhan pelanggan terkait gangguan listrik di 

kota Tarakan. 

 

 

 

 

 

 


