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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

PENGELOLAAN KEGIATAN CSR PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA 

TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA MELALUI PROGRAM PLN 

MENGAJAR 

 

2.1 Latar Belakang 

 Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin banyak diperhatikan oleh 

perusahaan, pasalnya melalui program CSR ini perusahaan dapat berkomunikasi 

secara langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Perusahaan tidak akan bisa berdiri 

sendiri tanpa ada pihak eksternal yang memberikan dukungan penuh kepada seluruh 

program-progam sosial yang akan diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu, dengan adanya kegiatan CSR akan menjadikan hubungan timbal balik 

sebanding antara suatu perusahaan dengan lingkungan sekitar saling membutuhkan. 

 PLN sendiri dalam menjalankan program CSR ini sebagai tanggung jawab 

bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar khususnya masyarakat, salah satu 

bentuk kepedulian itu sendiri mencakup di antaranya  menyusun dan melaksanakan 

kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari 

bentuk tanggung jawab sosial. Salah satu program kegiatan CSR PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yaitu Pogram PLN Mengajar. 

 PLN Mengajar merupakan salah satu kegiatan CSR PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang diselenggarakan untuk masyarakat 

umum khususnya para pelajar dari tingkat SD, SMP, SLTA, Mahasiswa. Dalam 

program ini PLN tidak hanya memberikan bantuan dana sarana dan prasarana 

pendidikan saja, melainkan PLN juga melakukan pengajaran dan memaparkan meteri 

terkait dengan proses bisnis PLN, di antaranya mengenai bagaimana ketersediaan 
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listrik sangat dibutuhkan masyarakat, listrik akan menumbuhkan ekonomi, 

mendatangkan investor dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Divisi Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 

dalam melakukan kegiatan CSR PLN Mengajar tidak dapat bekerja sendirian tanpa 

adanya kerjasama dengan masyarakat maupun media. Pihak internal yang 

bekerjasama dengan Humas PLN yaitu seluruh Bidang yang ada di PLN baik dari 

Bidang Keuangan, Bidang Pemasaran, dan Bidang SDM (Sumber Daya Manusia). 

Pihak eksternal yang bekerjasama dengan PLN yaitu masyarakat sekitar terutama 

awak media supaya mendapatkan dukungan penuh terhadap Program PLN Mengajar 

yang akan diselenggarakan agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

2.2 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan PLN Mengajar untuk memberikan bantuan dana untuk 

sarana dan prasarana pendidikan serta berbagi pengalaman dan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pelajar dati tingkat SD, SMP, SLTA, 

Mahasiswa. 

2.3 Sasaran 

Sasaran kegiatan PLN Mengajar adalah masyarakat khususnya para pelajar 

dari tingkat SD, SMP, SLTA, Mahasiswa serta dari masing-masing Diknas yang 

mengajukan permohonan atau proposal kepada PLN supaya bersedia untuk 

menyelenggarakan PLN Mengajar. 

2.4 Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak 

internal maupun pihak ekternal perusahaan. Pihak internal perusahaan di antaranya 

menyusun satu tim bekerjasama dengan seluruh Bidang yang ada di PLN seperti 

Bidang Pemasaran, Keuangan, dan SDM. Sedangkan pihak eksternal yaitu 
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bekerjasama dengan awak media untuk bisa memberikan dukungan atau support 

supaya kegiatan yang telah diselenggarakan dapat dipublikasikan melalui media 

cetak, elektronik maupun online supaya dapat diketahui oleh masyarakat umum. 

2.5 Ukuran Keberhasilan 

Keberhasilan kegiatan PLN Mengajar dapat dilihat dari hubungan timbal balik 

sebanding oleh masyarakat terhadap PLN dalam menjaga aset-aset PLN dan 

memberikan dukungan penuh terhadap semua program-program PLN yang akan 

diselenggarakan. Selain itu, dilihat dari banyaknya pemberitaan positif tentang 

kegiatan PLN Mengajar dan tidak adanya pemberitaan negatif. 

2.6 Perencanaan Kegiatan PLN Mengajar 

Perencanaan yang dilakukan oleh Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan DI Yogyakarta dalam kegiatan PLN Mengajar dengan cara menanamkan 

pemahaman kepada seluruh komponen perusahaan atau membangun kesadaran akan 

arti penting kegiatan CSR bagi perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan yang 

mendapatkan bantuan kegiatan tersebut. 

Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam 

mengelola kegiatan PLN Mengajar tidak bekerja sendiri, melainkan menyusun satu 

tim dan bekerjasama dengan seluruh bidang yang ada di PLN untuk menyusun 

konsep dan mengelola kegiatan tersebut. 

Jadi, Perencanaan dalam kegiatan PLN Mengajar yang dilakukan oleh  Humas 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta adalah membangun 

kesadaran akan arti penting kegiatan CSR dan membuat satu tim untuk bisa saling 

bekerjasama menyelenggarakan program kegiatan yang telah direncanakan. 

Kerjasama dengan seluruh bidang bertujuan supaya program berjalan dengan baik 

sesuai dengan yang telah direncanakan dan terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil 

yang akan berakibat fatal. 
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2.7 Pelaksanaan Kegiatan PLN Mengajar 

Pelaksanaan kegiatan PLN Mengajar yang dilakukan oleh Humas PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan cara Humas 

menjadwalkan atau mengagendakan di mana dan kapan program PLN Mengajar akan 

diselenggarakan. Hal itu sesuai dengan permintaan atau pengajuan proposal dari 

masing-masing Diknas yang membutuhkan Program bantuan tersebut. 

Selama kegiatan PLN Mengajar berlangsung, Humas memberikan sambutan 

atau kata pembuka untuk program PLN Mengajar. Humas mendokumentasikan 

seluruh kegiatan yang sedang berlangsung dan juga mengundang awak media supaya 

dapat hadir untuk meliput program PLN Mengajar yang sedang diselenggarakan 

supaya dapat diterbitkan di surat kabar cetak maupun online atau media lainnya. 

Program PLN Mengajar merupakan suatu program dari PLN Pusat yang 

menugaskan masing-masing area untuk mengelola dan menyelenggarakannya. 

Humas bertugas untuk mengelola program kegiatan tersebut dengan bekerjasama 

dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk memperlancar kegiatan 

yang akan diselenggarakan. 

2.8 Evaluasi Kegiatan PLN Mengajar 

 Evaluasi yang dilakukan Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 

dan DI Yogyakarta dengan melakukan penilaian terhadap program kegiatan PLN 

Mengajar ini yang diselenggarakan dalam jangka waktu satu tahun sekali. Melalui 

kegiatan evaluasi ini Humas mengukur sejauh mana program yang telah 

diselenggarakan itu selalu mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen 

masyarakat umum atau justru mendapatkan kecaman atau respon negatif dari 

masyarakat umum.  
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 Humas dalam melakukan evaluasi bekerjasama dengan awak media untuk 

bisa mengawasi program-program PLN ini supaya bisa diterima oleh masyarakat 

dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh tanpa ada halangan yang diinginkan. 

Selain itu keberhasilan Program PLN Mengajar juga dilihat dari pemberitaan yang 

terbit di media cetak maupun online. Humas dalam melakukan evaluasi program juga 

melihat pemberitaan yang dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, maupun 

online. Selama ini program yang telah diselenggarakan dalam kurun waktu satu tahun 

mendapatkan hasil yang memuaskan, dimulai dari banyaknya media cetak, elektronik 

maupun online yang mempublikasikan pemberitaan positif terkait dengan Program 

PLN Mengajar. Selain itu masyarakat juga mendukung penuh Program PLN 

mengajar bahkan menantikan kembali program tersebut. 

2.9 Pelaporan Kegiatan PLN Mengajar 

 Pelaporan kegiatan PLN Mengajar yang dilakukan oleh Humas PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan cara membuat laporan 

kegiatan supaya dapat di back-up untuk kemudian di unggah di akun media sosial 

PLN seperti facebook dan twitter. Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 

dan DI Yogyakarta juga membuat release untuk awak media supaya seluruh 

rangkaian kegiatan tersebut dapat dimuat di surat kabar cetak maupun online atau di 

media lainnya. 

 Pelaporan kegiatan PLN Mengajar tidak hanya ditujukan kepada awak media 

saja, tetapi pelaporan kegiatan juga dibuat untuk ditujukan kepada PLN Pusat dengan 

tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan penyelnggaran program yang ada 

di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pelaporan kegiatan juga bertujuan untuk 

mengetaui tindak lanjut dari PLN Pusat apakah program yang telah diselenggarakan 

mendapatkan dukungan untuk dilanjutkan atau harus diberhentikan atau diganti 

dengan program yang lainnya. 
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Data di atas merupakan daftar sekolah yang mengajukan proposal atau 

permohonan kepada PLN supaya PLN bisa berkenan untuk menyelenggarakan 

Program PLN Mengajar di sekolah tersebut. Humas bertugas untuk mengagendakan 

atau mengatur jadwal di mana dan kapan program PLN Mengajar akan 

diselenggarakan. Humas juga mengatur untuk tenaga pengajar dan segala sesuatu 

yang dibutuhkan dalam Program PLN Mengajar. 

 

Rekapitulasi Pemberitaan 

Program PLN Mengajar Bulan Agustus-September 2016 

 

Media Cetak 

Media Judul Berita Positif Negatif Netral 

Jawa Pos PLN Mengajar di SMAN 3 

Semarang 
1 0 0 

Jawa Pos Direksi PLN Mengajar di 

SMAN 1 Purworejo 
1 0 0 

Kedaulatan Rakyat PLN Terjunkan Pejabatnya 

untuk Mengajar 
1 0 0 

Kedaulatan Rakyat Program PLN Mengajar 1 0 0 

Koran Sindo GM PLN Jateng-DIY "Ngajar" 

di SMA 3 Semarang 
1 0 0 

Tribun Jateng PLN Mengajar Bantu 

Pendidikan 
1 0 0 

Kompas 
BUMN Hadir Untuk Negeri- 

Berbagi Semangat bersama 

MAsyarakat 

1 0 0 

Wawasan Pejabat BUMN Ingatkan 

Motivasi di SMAN 3 
1 0 0 

Jawa Pos Memotivasi Siswa dengan 

Berbagai Pengalaman 
1 0 0 

Jumlah 9 0 0 
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Media Online 

Media Judul Berita Positif Negatif Netral 

Jatengpos.co.id Bos PLN ‘Ngajar’ di SMAN 3 

Semarang 
1 0 0 

Soloevent.co.id 
Sosialisasikan Tentang Listrik, 

Pln Mengajar SMAN 1 

Surakarta 

1 0 0 

Antarajateng.com PLN Salurkan Bantuan untuk 

Pendidikan 
1 0 0 

Tribunsolo.com 
Kunjungi SMAN 1 Solo, PLN 

Berikan Program Mengajar 

Teknologi Listrik 

1 0 0 

Koran-Sindo.com GM PLN Jateng-DIY "Ngajar" 

di SMA 3 Semarang 
1 0 0 

Radarkedu.com Direksi PLN Mengajar di 

SMAN 1 Purworejo 
1 0 0 

Sindonews.com PLN Gelontorkan Rp140 Juta 

untuk SMPN 1 Simo 
1 0 0 

Jumlah 7 0 0 

Sumber : PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 

 

Rekapitulasi pemberitaan Program PLN Mengajar di atas menggambarkan 

bahwa kegiatan PLN Mengajar yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) sudah 

cukup baik dilihat dari tidak adanya pemberitaan negatif. Kegiatan PLN Mengajar 

memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan media sehingga mereka 

merespon dengan baik kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh PLN.  

Pemberitaan positif yang dipublikasikan melalui berbagai macam media juga 

memiliki manfaat bagi PLN maupun pihak eksternal. Dengan pemberitaan positif 

yang terbit maka citra PLN di mata masyarakat juga positif dan PLN selalu 

mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam setiap program kegiatan yang 

akan diselenggarakan. 




