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Warga Mengeluh, Listrik di Rohul Sering Padam

Foto: Fery
RIAUEXPRESS, ROKANHULU - Dalam sepekan terakhir, warga Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelanggan Listrik dari PLN
Rayon Pasir Pengaraian mengeluh terjadi pemadaman listrik hampir setiap hari, baik pagi maupun malam hari. Kondisi ini membuat
pelanggan PLN Rayon Pasir Pengarian sedikit terganggu aktifitasnya akibat dari pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba,
tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat sebagai Pelanggan PLN.

"Dalam Sepekan terakhir ini hampir setiap pagi dan malam hari pemadaman listrik secara tiba-tiba, kita tidak tau penyebab
padamnya listrik, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak PLN ". Ungkap salah seorang Pengusaha Komputer di Pasir
Pengaraian, Zulfikar Jum'at (16/12/16) di Pasir Pengaraian Rokan Hulu.
Zulfikar menambahkan ?PLN Rayon Pasir Pengaraian agar dapat meningkatkan pelayanan listrik kepada pelangganya dengan
mengurangi terjadinya pemadaman listrik?.
Banyak usaha masyarakat dan ketergantungannya pada arus listrik, tentu kalau listrik PLN sering padam, jelas akan menggangu
akitifitas usaha perekonomian masyarakat. Termasuk ibuk Rumah tangga," jelasnya.
Sementara Maneger PLN Rayon Pasir Pengaraian Rokan Hulu, Deni Irawan membenarkan terjadinya pemadaman listrik dalam
sepekan terakhir. Namun pemadaman listrik hanya sebentar. ?Pemadaman listrik yang terjadi tidak terencana di sejumlah
Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, bukan di sengaja. Tapi listrik padam lebih disebabkan adanya gangguan eksternal dan di luar
rencana". Jelas Deni kepada RiauExpress.
Deni menambahkan "Saya sudah jelaskan kepada rekan media, sebenarnya pemadaman listrik yang terjadi di Rokan Hulu mayoritas
dari gangguan ekternal. Musuhnya jaringan PLN yakni adanya pepohonan yang tumbang menempel ke Jaringan Tegangan
Menengah (JTM), jaringan kita terbentang 700 an kilometer yang tersebar di seluruh Kecamatan di Rokan Hulu. PLN Rayon Pasir
Pengaraian komitmen tetap memberikan pelayanan listrik yang lebih baik kedepanya". Tutup Deni Irawan. [MEG]
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