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2.1 Sejarah PLN  

 Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, 

ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk 

keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk 

kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM 

yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik.  

 Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik 

tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 

Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda 

Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik 

Indonesia.  

 Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan 

Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu sebesar 157,5 

MW.  

 Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN 

(Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas.  

 Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan 

negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan 

Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit 

tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.  

 Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik 

Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui 
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Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha 

ketenagalistrikan.  

 Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta 

untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di 

atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

2.2 PT. PLN (PERSERO) RAYON KRIAN 

Adalah sebuah lembaga pemerintahan dalam bidang pelayanan 

masyarakat yang . mendistribusikan sumber daya listrik bagi masyarakat. 

 

2.3 VISI DAN MISI  PT. PLN (Persero) Rayon Krian 

 2.3.1 VISI PT. PLN (Persero) Rayon Krian 

Menjadi pengelola distrubusi yang efisien, andal, dan berkualitas 

dengan pelayanan ekselen 

2.3.2 MISI PT. PLN (Persero) Rayon Krian 

o Mengelola distribusi tenaga listrk yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan dan anggota perusahaan. 

o Mendistribusikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dan menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

o Mengelola distribusi tenaga listrik yang aman terhadap lingkungan. 
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2.3.3 MOTTO PT. PLN (Persero) Rayon Krian 

 SIMPATI (Selalu Ingin Melayani sePenuh hATI) 

2.4 PERAN DAN TUJUAN 

Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus akumulasi profit 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan tenaga 

listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan : 

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 

merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 

2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan. 

Merintis kegiatan kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik. 

Menyelengarakan usaha usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan dimana 

terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada 
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organisasi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Setruktur Organisasi 

2.6 Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Krian 

 Wilayah yang ditangani oleh PT. PLN (Persero) Rayon Krian adalah 

 

Gambar 2.2 Wilayah Kerja 

 

 

 


