
37

37

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah

2.1 Gambaran Umum

Perusahaan Listrik Negara merupakan sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek

kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir

abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga

listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang

tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan

berdirinya perusahaan swasta lainnya.

Dalam mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat PT. PLN memerlukan

humas yang mana humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang

berlangsung dua arah dan timbal balik. Humas merupakan wadah titik temu antara

pihak manajemen perusahaan dengan karyawannya melalui keterbukaan informasi yang

difasilitasi oleh humas, maka akan terjadi hubungan yang harmonis antara pimpinan

dengan karyawan, maupun antar sesama karyawan sendiri. Sehingga secara

struktural/ideal peran yang dimainkan oleh humas dalam menjalankan fungsinya

sebagai penyebar informasi mempunyai andil yang besar dalam menciptakan stabilitas

perusahaan dan kepuasan. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal agar

tertanam usaha untuk memperoleh kepercayaan, penghargaan dari publik suatu badan

khususnya, dan masyarakat umumnya dimana secara operasional humas bertugas

membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah

timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Di dalam
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humas terdapat beberapa sasaran yang menjadi acuan yakni sasaran humas internal dan

sasaran humas eksternal.

Pada dasarnya yang menjadi sasaran internal humas yakni orang atau institusi yang

berada di dalam perusahaan ini seperti hanya dengan karyawan PT. PLN itu sendiri

yang terdiri dari beberapa jenjang struktur di wilayah yakni meliputi: manajer,

instruktur, asisten manajer administrasi dan keuangan, supervisor administrasi, terampil

administrasi SDM, terampil sekertariat, terampil wisma, supervisor keuangan,

akuntansi, asisten manajer pengembang diklat, AMU pengembangan materi, AMU

laboratorium, terampil administrasi pengembangan diklat, asisten manajer pemasaran

dan pengajaran, AMU/AMP pemasaran diklat, supervisor pengajaran dan karyawan

lapangan lainnya. Pada sasaran internal humas PT. PLN ini ditujukan agar para

karyawan merasa nyaman dan saling bisa bekerjasama dalam memajukan perusahaan

serta organisasiorganisasi yang menjadi penunjang dalam bergeraknya perusahaan.

Eksternal perusahaan terhadap masyarakat juga menjadi titik target dan sasaran

humas dalam menjaga hubungan baik dengan melakukan pemberdayaan masyarakat

secara umum merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk

memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang

lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan

sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan

kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program Community

Development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber

daya setempat dan berkelanjutan. Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas

masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat

dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat
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dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi,

kesetaraan dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan, keberlanjutan dan

kerjasama, kesemuanya berjalan dengan baik sehingga operasional dan kinerja PT. PLN

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani masyarakat yang menjadi

pelanggannya dalam pemenuhan listrik.

2.2 Visi dan Misi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

2.2.1 Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan

Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

2.2.2 Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.3 Logo Perusahaan

Makna Logo PLN

A. Bentuk Lambang
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Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah

sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan

Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai

Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

B. Element-element Dasar Lambang

1. Bidang Persegi Panjang

Vertikal Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya,

melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang

terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan

pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan

pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat

yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
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2. Petir atau Kilat

Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di

dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu

petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para pegawai PT PLN (Persero)

dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang

merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di

Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan

serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

3. Tiga Gelombang

Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga

bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran

dan distribusiyang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN

(Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna

biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik

yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga
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melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam

memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.4 Divisi Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kehumasan (Public

Relations), Peduli Lingkungan (Community Development), Kemitraan dan

Perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan mempunyai fungsi :

A. Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi internal maupun eksternal

B. Melaksanakan hubungan masyarakat kepada semua pihak (Public Relations)

C. Menciptakan dan membangun opini publik yang positif guna menjaga dan

meningkatkan citra perusahaan

D. Melaksanakan tugas protokoler

E. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan

pelayanan publik

F. Melakukan evaluasi pendapat public dan monitoring komplain yang

berkaitan dengan aktivitas perusahaan

G. Menyusun kebijkan pengelolaan Peduli Lingkungan (Community

development)




