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Warga Berhak Jaminan Penerangan

PEMERINTAH Daerah dan Perusaha
an Listrik Negara (PLN) tentu sudah 
punya Standard operating procedu- 
re (SOP) yang jelas dalam menangani 
Penerangan Jalan Umum (PJU) yang 
mengalami gangguan. Misalnya, begi
tu ada laporan PJU mati harus segera 
dilakukan perbaikan dalam waktu se
kian, dan sebagainya.

•  ke halaman 11

Warga Berhak
•  Sambungan Hal 1

Perbaikan cepat itu un
tuk menjamin agar masyara
kat sebagai pembayar pajak 
tetap mendapatkan haknya 
dalam mendapatkan PJU. 
Masyarakat juga perlu me
ngetahui SOP terkait PJU, 
sehingga bisa segera menin
daklanjuti sesuai porsinya 
jika ada gangguan PJU. Mi
salnya, dengan .melapor ke 
lembaga yang tepat, sehing
ga bisa direspons. Agar SOP 
tidak hanya menjadi sebatas 
dokumen.

Jika SOP telah dipahami

masyarakat, maka, hal inL 
mampu meningkatkan ki
nerja lembaga yang bertang
gung jawab, misalnya PLN 
atau Pemda agar lebih baik 
dan responsif dalam mena
ngani persoalan-persoalan 
PJU tersebut.

Selain itu, untuk keperlu
an transparansi dan akun
tabilitas lembaga-lembaga 
yang berwenang dan me
ningkatkan partisipasi pub
lik dalam ikut menjaga fasi
litas umum.

Efisiensi anggaran PJU 
pun saya kira perlu diapresi
asi bersama. Hasil efisiensi 
tersebut bisa dialihkan untuk 
hal-hal lain yang lebih men

dasar dan termasuk dalam 
skala prioritas pembangun- • 
an daerah.

Kasus-kasus seperti yang 
terjadi di Kota Yogyakarta 
tersebut, bisa menjadi good 
practices. Pelayanan publik 
ini tentunya diharapkan men
dorong Pemda-pemda lain 
untuk menduplikasi langkah- 
langkah tersebut.

Sementara ini, PJU me
mang sangat besar keguna
annya bagi masyarakat ter
masuk hak masyarakat, dan 
bermanfaat dalam mence
gah terjadinya kejadian yang 
tidak diinginkan. Misalnya, 
kecelakaan lalu lintas atau 
tindak kejahatan, (ais)
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