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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singakat Perusahaan 

 Berawal diakhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di 

Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga 

lisrik untuk keperluan sendiri 

 Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada 

pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II 

 Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/Pegawai 

Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif 

menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan 

tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden 

Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan 

Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 

MW. 

 Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-

PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di 

bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada 

saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
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sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 

sebagai pengelola gas diresmikan. 

 Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

 Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada 

sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 

1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan 

umum hingga sekarang. 

 PT.  PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga adalah salah satu rayon dibawah 

kendali Area Pekanbaru yang masuk dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) 

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Yang mana PLN Rayon Simpang Tiga 

terbentuk sekitar tahun 2000, yang awalnyaberalamat di Jl. Kh. Nasution No 51 

Kelurahan Simpang Tiga  Kecamatan Bukit Raya dan sekarang sudah pindah ke 

jalan Jl.Soekarno Hatta ujung Pekanbaru. Proses bisnis PT. PLN (Persero) Rayon 

Simpang Tiga adalah melayani ketenagalistrikan meliputi pelayanan pelanggan, 

layanan teknik dan transaksi energi.Dan Rayon Simpang Tiga mempunyai satu 

Sub Rayon yang saat ini berada di Lipat Kain. 

2.2 Arti Logo yang Terdapat pada PT. PLN (PERSERO)  

2.2.1 Bentuk Lambang 
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Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan 

adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputu/san Direksi 

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

mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Element-element dasar lambang 

a. Bidang persegi panjang vertical 

 

 

 

 

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 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mfDonNOfMu8/UvAiyNV420I/AAAAAAAABuo/nwmyx0qKW0k/s1600/logo_pln+1.gif
http://1.bp.blogspot.com/-mfDonNOfMu8/UvAiyNV420I/AAAAAAAABuo/nwmyx0qKW0k/s1600/logo_pln+1.gif


12 
 

b. Petir/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 insan 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 zaman 

c. Tiga Gelombang 

 

 

 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang 

usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan 

distribusi yang 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 melambangkan 

http://1.bp.blogspot.com/-m0Tejw4Wyco/UvAiyCf7oRI/AAAAAAAABuk/BmCSOGKU06g/s1600/logo_pln+2.gif
http://3.bp.blogspot.com/-pki3sr2ozuk/UvAiy-2lsyI/AAAAAAAABuw/lFODcd1E_Jc/s1600/logo_pln+3.gif
http://1.bp.blogspot.com/-m0Tejw4Wyco/UvAiyCf7oRI/AAAAAAAABuk/BmCSOGKU06g/s1600/logo_pln+2.gif
http://3.bp.blogspot.com/-pki3sr2ozuk/UvAiy-2lsyI/AAAAAAAABuw/lFODcd1E_Jc/s1600/logo_pln+3.gif
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kehandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan 

terbaik bagi para pelanggannya. 

2.3 Maksud dan Tujuan Perseroan 

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi 

kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk 

keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan 

dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip 

Perseroan Terbatas. 

2.4 Visi dan Misi  PT. PLN (Persero). 

Visi 

sebagai Diakui Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan 

terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 

Misi 

  Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

a. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

b. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

c. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

2.5 Struktur organisasi  

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan 

sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. 

Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota 
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didalamnya, biasanya bekerjas ama dengan baik untuk mencapai  tujuan yang 

dimaksud. 

Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah 

pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah dalam  melaksanakan tugas-tugas 

yang  menentukan bagian-bagian perkerjaan serta merupakan suatu alat untuk 

memberikan wewenang dan tanggung jawab atas perkerjaan yang  diberikan 

kepada bawahan. Adapun yang dimaksud dengan strktur organsasi adalah suatu 

pengelompokan aktifitas-aktifitas yang menunjukan kedudukan wewenang serta 

tanggung jawab pada suatu perusahaan. 

Struktur organisasi dari PT. PLN (Persero) adalah struktur organisasi Lini / 

Stafsesuai dengan laju perkembangan. Struktur ini diharapkan dapat memberi 

gambaran pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan 

pelaporan menyangkut besarnya rentang kendali semua pimpinan disetiap tingkat 

dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi ini dapat membantu kelancaran 

dalam menglola organisai, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf 

dibawahnya  

PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga mempunyai fungsi manajemen 

yang sangat jelas, dimana pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam 

organisasi dilakukan menurut struktur organisasi yang telah ditetapkan, setiap 

personil akan diberikan tugas atau kualifikasi dan tanggung jawabnya 

Adapun struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 
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2.6 Aktivitas PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga 

Proses bisnis PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga adalah melayani 

ketenaga listrikan meliputi: 

2.6.1 Pembangunan Jaringan  

Merupakan pembangunan hantaran udara meliputi: tegangan rendah, 

tegangan menengah dan jaringan dibawah tanah (Kabel Tegangan Rendah (TR) 

dan Tegangan Menengah (TM). 

2.6.2 Pembangungan Gardu-Gardu Distribusi 

Pembangunan gardu yang mendistribusikan Kwh atau menyalurkan tenaga 

listrik kepada pelanggan melalui jaringan tegangan rendah atau TR, termasuk 

perlengkapan Kwh. 

2.6.3 Pembangunan Tiang  

Pemeliharaan gardu jaringan, sambungan rumah dan pemeliharaan 

gedung. 

2.6.4 Penyambungan Baru  

Mengadakan kegiatan pemasangan atau penyambungan listrik rumah-

rumah konsumen baru. 

2.6.5 Tambah Daya  

Mengadakan perubahan beban, penambahan maupun penurunan daya. 

2.6.6 Perubahan Tarif  

Merupakan perubahan tarif dari pelanggan umum ke kelompok lainnya 

atau sebaliknya, seperti dari rumah tinggal ke tarif industri atau usaha. 

2.6.7 Pelayanan kepada Pelanggan  



17 
 

a. Permintaan sambungan baru dan perubahan daya.  

b. Permintaan penerangan sementara. 

c. Permintaan perbaikan atau pembongkaran sambungan rumah.  

2.6.8 Pembacaan Meteran Listrik  

Dalam hal ini, petugas melakukan pencatatan untuk setiap stand meter 

yang ada di rumah pelanggan. 

2.6.9 Pembuatan Rekening Listrik 

Pembuatan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik. 

2.7 Uraian Tugas (job description) Bagian / Unit Kerja Tempat 

Pelaksanaan PKL. 

Berikut ini adalah job descripsion dari setiap bagian Pada struktur 

organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga. 

2.7.1 Manager Rayon Simpang Tiga 

Manager memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain 

sebagaiberikut: 

a. Mempunyai garis komando langsung terhadap bawahannya.  

b. Menjaga nama baik PT.  PLN (Persero) Area Pekanbaru, Rayon Simpang 

Tiga serta memimpin, mengurus, dan mengelola wilayah sesuai dengan 

tugas pokoknya. 

c. Mewakili PT. PLN (Persero) dalam melakukan tindakan hukum di 

lingkungan PT.  PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Kota Pekanbaru dan 

serta melaksanakan  rencana kerja sama dan anggaran yang ditetapkan 
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serta melaksanakan  kebijakan umum dalam mengurus rayon yang telah 

digariskan oleh Direksi. 

2.7.2 Supervisor Pelayanan Pelanggan 

Supervisor pelayanan mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan 

tugas, sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pelayanan pelanggan yang meliputi: 

b. Informasi pelayanan, pelayanan pasang baru,perubahan daya, perubahan 

tarif, dan layanan lainnya. 

c. Administrasi pelanggan 

d. Rencana penjualan  

e. Kehumasan 

f. Pelaksanaan dan pengendalian penagihan atas piutang pelanggan dan 

usulan penghapusan piutang ragu-ragu. 

2.7.3 Supervisor Teknik 

Bertanggung jawab melaksanakan tugas, sebagai berikut: 

a. Survei perencanaan kebutuhan material dan pasang sambungan rumah 

(SR) dan alat pengukur dan pembatas (APP) untuk pekerjaan PB /PD. 

b. Melaksanakan pengendalian konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi untuk mempertahankan kehandalan pasokan energi tenaga 

listrik. 

c. Melaksanakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2). 

d. Operasi dan pemeliharaan distribusi. 
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2.7.4 Supervisor Transaksi Energi 

a. Melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk

 menekan losse. 

b. Melaksanakan penyambungan dan memutusan aliran tenaga listrik 

 


