~ Komitmen Tidak Adanya Listrik Padam

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled
the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_co
m/libraries/joomla/utilities/date.php
on line 56
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_com/li
braries/joomla/utilities/date.php
on line 198

Pertanyakan Komitmen tidak Adanya Pemadaman Bergilir

Gubsu H.Syamsul Arifin Silaban, SE mempertanyakan komitmen PT.PLN untuk
tidak melakukan pemadaman listrik secara bergilir selama Ramadhan, terkait
pemadaman yang terjadi kemarin di kawasan Medan Johor.
Gubsu mempertanyakan langsung hal itu dalam Sidak ke kantor PLN Wilayah
Sumut Jalan KL.Yos Sudarso Medan, Senin (1/9). Gubsu yang didampingi Kaban
Infokom Provsu Drs Eddy Syofian, MAP diterima General Manager PLN Sumut Ir
Manerep Pasaribu, MM.
Kehadiran Gubsu yang mendadak tersebut mengejutkan para pegawai PLN yang
bertugas hari itu.
''PLN harus menjaga komitmennya untuk tidak melakukan pemadaman listrik di
Sumatera Utara secara bergilir selama bulan suci Ramadhan. Tapi tadi malam
masih terjadi pemadaman di kawasan Medan Johor,'' ujar Gubsu.
Menjawab ini Maneret mengatakan pemadaman yang terjadi di kawasan Medan
Johor pada malam pertama Ramadhan disebabkan karena masalah teknis. ''Tadi
malam ada sambungan yang terputus hingga di kawasan Medan Johor aliran
listrik jadi padam. Tapi malam itu juga sudah diantisipasi,'' sebutnya.
Dia menegaskan lagi bahwa PT. PLN tetap pada komitmennya untuk tidak
melakukan pemadaman bergilir selama Ramadhan. Hanya saja, tambahnya,
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hal-hal yang bersifat teknis seperti terjadinya pohon tumbang yang memutuskan
kabel listrik dan lainnya bisa juga menjadi penyebab pemadaman.
''Kita tetap komit untuk tidak memadamkan listrik selama Ramadhan, kecuali jika
menyangkut hal-hal teknis seperti pohon tumbang,'' terangnya.
Pada kesempatan itu Maneret juga menguraikan berbagai kendala yang dihadapi
PLN dalam memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat. Di antaranya
adalah adanya kesenjangan antara jumlah pelanggan listrik yang mencapai 2,5
juta pelanggan dan jumlah pegawai yang hanya sebanyak 1.700 orang.
Masalah lain adalah banyaknya pencurian arus listrik oleh warga, termasuk di
kawasan Medan Johor merupakan daerah yang cukup banyak terjadi pencurian
arus.
Menanggapi keluhan PLN ini Gubsu menegaskan mendukung penuh
langkah-langkah yang dilakukan PLN dalam rangka memberikan pelayanan yang
lebih optimal kepada masyarakat Sumatera Utara. Gubsu akan mem back up jika
PLN mau melakukan penertiban pencurian arus listrik dengan melibatkan
unsur-unsur polisi/TNI. ''Operasi penertiban pencurian arus listrik itu memang
harus dilakukan,'' tegas Gubsu.
Gubsu juga mengingatkan PLN bahwa tugasnya memberikan pelayanan energi
listrik kepada masyarakat adalah merupakan suatu hal yang strategis. Isu-isu
tentang pemadaman listrik harus diwaspadai oleh PLN, jangan sampai isu yang
sensitif ini menjadi isu politik.
''PLN harus mewaspadai isu pemadaman bergilir selama Ramadhan ini. Karena
isu ini sangat sensitif, maka harus diwaspadai dengan memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat Sumatera Utara,'' kata Gubsu.
Sebelumnya Gubsu juga melakukan Sidak ke beberapa unit kerja Pemprovsu
yang dimulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Distarukim, Dinas Perkebunan, dan Pertamina.
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