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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan strategi komunikasi humas  PT. 
PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB). Dipilihnya 
PT. PLN (Persero) WS2JB, karena perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN 
(Badan Usaha Milik Negara) yang sudah tentu bertaraf internasional dan merupakan 
perusahaan yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang produk dan jasa PT. PLN (Persero) WS2JB, memiliki visi 
dan misi yang harus dicapai. Humas PT. PLN (Persero) WS2JB menyadari  untuk 
mencapai visi dan misi perusahaan dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif, 
Maka dari itu skripsi yang dibuat oleh penulis dengan judul “Strategi Komunikasi 
Humas Islam Dalam Membangun Brand Image Listrik Prabayar Di 
Palembang” Ini digunakan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi humas 
PT.PLN (Persero) WS2JB. Dalam melaksanakan kinerja yang menyangkut pelayanan 
pelanggan Maka jelas bahwa objek penelitiannya adalah pelaksanaan kerja Humas 
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB). 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data 
dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data 
mengunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan indikator-indikator penilaian yang 
ada maka, hasil penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi Humas PT. PLN 
WS2JB secara keseluruhan sudah sesuai dengan strategi komunikasi profetik atau 
komunikasi Islam yang berlandaskan Al-qur’an dan Hadist. 

 

Kata kunci : Strategi Komunikasi, Humas, Listrik Prabayar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

  Di era globalisasi saat ini Masyarakat memilih produk yang benar-benar 

memiliki kualitas yang baik. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang 

bersaing untuk menarik minat pelanggan agar menyukai produk yang akan mereka 

keluarkan. Ide-ide baru yang sangat kreatif selalu dirancang untuk menarik minat 

pelanggan, agar tertarik pada produk-produk yang akan mereka tawarkan. 

  Salah satu cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan membuat brand atau 

merek yang mempunyai daya tarik tersendiri. Karena ketika masyarakat melihat  

produk yang baru muncul ataupun beredar di pasaran, hal pertama yang akan mereka 

lihat dari produk tersebut ialah brand atau merek yang dibuat oleh perusahaan 

tersebut.  Maka dari itu, sebuah merek janganlah dianggap tidak penting karena ujung 

tombak dari sebuah produk ialah brand atau merek produk itu sendiri.  

  Semua orang mengetahui bahwasannya sebuah perusahaan sendiri dijalankan 

oleh banyak orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Dari awal mula pembuatan 

produk sampai bagaimana cara memasarkan produk itu sendiri di pasaran agar dapat 

diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Semua tugas di dalam perusahaan di 

lakukan oleh orang-orang yang handal pada bidangnya masing-masing contohnya,   

yang bertugas membangun image produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan 

tersebut. Tugas tersebut biasanya dilakukan oleh seorang humas atau public relation 



 

 

 

 

(PR) perusahaan. Oleh sebab itu humas dituntut untuk pandai dalam menciptakan ide-

ide agar bisa membangun image produk itu dengan baik dikalangan masyarakat. 

  Setiap perusahaan baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil yang 

sedang dirintis atau yang sedang berkembang pasti akan menciptakan image yang 

baik kepada masyarakat, baik mengenai perusahaannya sampai produk yang mereka 

keluarkan. Citra atau image yang telah dibangun akan membawa pengaruh besar 

terhadap perkembangan perusahaan yang sedang dirintis ataupun yang sedang 

berkembang. Pengaruhnya bukan saja dapat dirasakan oleh perusahaan tapi juga 

dapat dirasakan oleh masyarakat. 

  Menciptakan sebuah image perusahaan, ataupun menghadapi apapun masalah 

di perusahaan tersebut haruslah dilakukan atau diatasi dengan baik oleh seorang 

Humas. Membangun strategi brand image sangatlah penting dilakukan oleh sebuah 

perusahaan agar dapat mengetahui apa yang di butuhkan masyarakat dan yang tidak 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sedang 

dilakukan oleh salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PLN. Untuk memasarkan 

produk agar bisa diterima dengan baik atau tidak dikalangan masyarakat.  

  Perusahaan listrik adalah perusahaan yang sangat vital di Indonesia. karena 

seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan jasa PLN, untuk menunjang kegiatan 

mereka sehari-hari. Di setiap tahunnya PLN selalu mengeluarkan ide-ide baru untuk 

melayani masyarakat dalam hal Listrik, salah satunya PLN mengeluarkan produk 

yang dinamai dengan Listrik Pintar atau Listrik Prabayar. Di Indonesia Listrik Pintar 

adalah inovasi terbaru yang dikeluarkan PLN yang mana sejak pertamakali listrik 



 

 

 

 

prabayar di resmikan sejak itulah semua masyarakat yang ingin memasang listrik 

akan ditawarkan dengan listrik prabayar. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Ningguh S.sos bahwasannya. 

 “ listrik pascabayar tidak akan lagi digunakan oleh masyarakat karena banyak sekali 
kendala yang dikuluhkan oleh masyarakat tentng listrik pascabayar salah satunya 
ialah pembayaran setiap bulan yang semakin meningkat, maka dari itu strategi yang 
pertama kali digunakan PLN untuk memperkenalkan inovasi baru yang dikeluarkan 
ialah mentiadakan lagi listrik pascabayar pemasang baru akan langsung ditawarkan 
dengan listrik prabayar atau listrik pintar”. 
 
  Untuk melakukan kegiatan tersebut semua humas PLN terutama haruslah 

mempunyai komunikasi yang baik terhadap konsumen. Karena ilmu komunikasi 

sebagai alat penghubung perusahaan dengan konsumen agar dapat terjalin dengan 

baik dan terjadi komunikasi yang efektif. Ilmu komunikasi ialah disiplin ilmu yang  

penting dan harus di pelajari oleh semua manusia untuk alat  kerjasama antara 

seseorang dengan orang lain. Begitu pula dengan sebuah perusahaan, mereka harus 

mempunyai komunikasi yang efektif dengan masyrakat terutama konsumen yang 

menggunakan produk perusahaan, agar dapat tertarik dan berminat menggunakan 

produk mereka. Salah satu contoh komunikasi perusahaan terhadap konsumen ialah 

dengan mengadakan sosialisasi tetang produk perusahaan tersebut. 

 Ilmu komunikasi bukanlah merupakan ilmu yang ruang lingkupnya kecil, akan 

tetapi mempunyai ruang lingkup yang luas. Sedangkan yang lebih terperinci 

komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu lewat 

bahasa atau simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Dimana manusia sebagai 

pelaku utamanya, baik berlangsung secara tatap muka mapun melalui media. Karena 



 

 

 

 

itu disebut komunikasi insani (human communication) atau lebih populer dengan 

nama komunikasi antarmanusia.1  

  Pada massa awal perkembangannya, ilmu komunikasi masih di pengaruhi 

oleh situasi lingkungan masyarakat yang melingkupinya. Menurut Islam komunikasi 

adalah bagian dari Dakwah yang mana melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar 

adalah salah satu kewajiban bagi seluruh muslim dimanapun mereka berada menurut 

kemampuannya. Hal ini pula dapat merupakan kewajiban bagi umat secara 

keseluruhan2. Allah berfirman: Al-Imran 14 

                                    

        

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan yang menyeru/mengajak 
kepada kebajikan. Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang 
munkar, mereka itulah rang-rang beruntung” 
 
A.Hasyim mendefinisikan komunikasi dalam Islam merupakan dakwah sebagai 

ajakan untuk menyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah yang terlebih dahulu 

harus diyakini. Sedangakan Prof.toha Yahya Umar. MA, menterjemahkan dengan 

kata ajakan, seruan, panggilan, juga menjelaskan bahwa komunikasi islam adalah 

suatu dakwah melalui penerangan, pendidikan, pengajaran, indoktrinasi, serta 

propaganda.  
                                                           

1 http://lailanjangkomputer.blogspot.com/2013/01/ruang-lingkup-pengertian-dan-

unsur.html 
2 Agus Toha Kuswata dan Kuswara Suryakusumah, Komunikasi Islam, 1990. Arikha 

Media  Cipta: Jakarta cet 1, h,15. 



 

 

 

 

       Komunikasi yang baik akan menjadi lebih baik apabila komunikasi tersebut 

bisa menjadi dakwah  bagi setiap konsumen karena sebaik-baiknya komunikasi ialah 

komunikasi Allah. Melakukan komunikasi dalam rangka mempengaruhi sekaligus 

memindahkan pikiran, ideology, keyakinan, kemusyrikan, kepada ideology 

kebajikan, sesuai dengan petunjuk Allah adalah komunikasi harus dapat dilakukan 

dengan sebaik-baik perkataan3. 

  Sebuah perusahaan yang ingin menciptakan sebuah brand dan image yang 

baik di kalangan masyarakat haruslah mempunyai komunikasi yang efektif. 

Komunikasi yang baik bukan hanya sekedar rayuan semata kepada konsumen agar 

dapat percaya kepada produk dan image perusahaan. Untuk itu diperlukan setrategi 

komunikasi yang efektif dan islami. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan 

membahas judul mengenai “STRATEGI KOMUNIKASI ISLAM HUMAS PLN 

WS2JB DALAM MEMBANGUN BRAND IMAGE LISTRIK PRABAYAR DI 

PALEMBANG" 

B. Rumusan Masalah  

     Setelah melihat latar belakang yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan di angkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi komunikasi Islam humas PLN WS2JB dalam membangun 

brand image listrik prabayar di Palembang dalam persfektif komunikasi 

profetik? 
                                                           

3 Ibid., 



 

 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Islam humas PLN WS2JB dalam 

membangun brand image listrik prabayar di Palembang.  

Adapun manfaat penelitian: 

Melalui kegiatan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bermanfaat bagi pemimpin perusahaan beserta stafnya sebagai salah satu 

saran atau masukkan yang mungkin dapat di pertimbangkan dalam rangka 

membangun brand image yang lebih baik lagi. 

2. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan komunikasi 

penyiaran islam sebagai ilmu pengetahuan untuk masyarakat sekitar. 

E. Tinjauan Pustaka 

      Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penyusunan 

skripsi berikut ini akan di cantumkan beberapa skripsi yang terkait dengan masalah 

yang akan dibahas oleh penulis, antara lain: 

  Sinta Amelia Fitrianingsih, Fakultas komunikasi Pemasaran Universitas Bina 

Nusantara Jakarta, dengan judul “Upaya Public Relations dalam Mempertahankan 

Citra Perusahaan melalui Special Event (Studi Kasus Majalah Chip Foto Video 

melalui Upaya Event Fashion on Stage). Penelitiannya menjelaskan Salah satu 

caranya mempertahaakan image  perusahaan ialah dengan menerbitkan Majalah Chip 

Foto Video melalui Special Event yang telah dibuat oleh perusahaan. Pembuatan 



 

 

 

 

event seperti itu sangatlah penting, karena dalam mempertahan citra perusahaan itu 

sangatlah sulit.  Jadi dari sisi yang lain perusahaan harus mempunyai ide-ide kreatif 

untuk bisa mempertahankan citra perusahaan di kalangan masyarakat.  

  Sedangkan Sudarmiyati Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniorah Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “Strategi Public relations PT. TELKOM, tbk 

dalam Mengokohkan Brand Image pada Customer (Studi Deskriptif Kualitatif pada 

PT. TELKOM, tbk Kandatel Yogyakarta), lebih menekankan bahwa dalam 

mengokohkan brand image PT. TELKOM, tbk sebagai perusahaan T.I.M.E terbaik 

dan terlengkap dalam menghadapi persaingan bisnis. PT. TEKOMSEL, tbk 

melakukan strategi integral strategi fungsional yang mana bertujuan untuk 

menciptakan image yang baik kepada masyarakat tentang brand PT. TELKOM, tbk. 

  Penelitian lainnya yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemulihan Citra 

Humas Pemerintah Melalui Media Lokal (Studi Kasus Pasca PerseteruanGubernur 

Bali Dengan Media Balipost), karya Gusti Ngurah Agus Adi Putra. Penelitian ini 

membahas tentang peran dan strategi humas gubernur bali dalam pemulihan citra 

humas pemerintah, dengan cara mengumpulkan artikel tentang pemberitaan yang 

negatif tersebut lalu setelah itu humas yang dibagi berbagai divisi lalu menganalisa 

pesan tersebut dan selanjutnya menentukan cara penyusunan pesan yang dikirim 

melalui media massa lokal. 

  Dalam penelitian Muhammad Afrizal Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah 

Palembang yang berjudul “Efektifitas kinerja humas institut agama islam negeri 

Raden Fatah Palembang” mengemukakan bahwa bentuk- bentuk kinerja humas 



 

 

 

 

meliputi semua kegiatan intra dan ekstra kampus serta promosi penerimaan 

mahasiswa baru melalui media massa, menjalin hubungan kerja sama baik dengan 

pemerintah maupun dengan perusahaa-perusahaan, mengatur mengurus sebagai 

keperluan pimpinan/rektor baik untuk di kantor maupun di luar kantor. 

 Dari penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan judul yang akan diteliti oleh 

peneliti yaitu sama-sama akan meneliti bagaimana strategi humas. Akan tetapi dari 

persamaan tersebut terdapat juga perbedaan. Di dalam skripsi di atas lebih 

menekankan kepada bagaimana cara humas mempertahankan image perusahaan. 

Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang, STRATEGI 

KOMUNIKASI ISLAM HUMAS PLN WS2JB DALAM MEMBANGUN BRAND 

IMAGE LISTRIK PRABAYAR DI PALEMBANG Disini peneliti lebih membahas 

strategi komunikasi islam humas dalam membangun brand image produk yang baik 

di kalangan masyarakat Palembang. 

F.  Kerangka teori 

       Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, 

karena teori memiliki peranan amat penting guna menunjang keberhasilan suatu 

penelitian. Di dalam penelitian ini akan di angkat beberapa teori sebagai acuan dan 

landasan berfikir penelitian. Menurut Anggoro Humas adalah suatu seni sekaligus 

disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan 

setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan 

saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-



 

 

 

 

program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau 

kepentingan khalayaknya.4  

  Dalam buku dasar dasar public relation keduanya menjelaskan bahwa public 

relation merupakan sebuah fungsi management atas sebuah sikap baik yang 

direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap organisasi demi 

mendapatkan saling pengertian, dukungan, simpati dari masyarakat yang terkait 

dengan cara melakukan evaluasi opini masyarakat tentang organisasi tersebut untuk 

mencapai kerja sama yang produktif dan efisien.5 

Adapun Tujuan Humas  menurut Rosady Ruslan ada 5 ysitu: 

1. Menciptakan citra organisasi yang baik dan positif bagi masyarakat  

2. Memicu tercapainya sikap saling mengerti antara masyarakat dan perusahaan. 

3. Mengembangkan keselarasan fungsi antara pemasaran dan public relations. 

4. Membangun pengenalan dan pengetahuan dan merek secara efektif. 

5. Mendukung bauran pemasaran. 

     Menurut Mc Nally Dalam dunia usaha menyebutkan merek merupakan 

persepsi atau emosi yang dipertahankan dan dipelihara oleh para pembeli dan calon 

pembeli yang melukiskan pengalaman yang berhubungan dengan persoalan 

menjalankan bisnis-bisnis bersama sebuah organisasi atau memakai produk atau jasa-

jasanya. Sedangkan di dalam undang-undang No.15 pasal 1ayat 1 Tahun 2001, merek 

adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
                                                           

4 Anggoro,M.Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya di Indonesia, Jakarta. PT Bumi 

Aksara, 2002.  h 2. 

 
5 Frida Kusumastuti, Dasar-dasar Humas, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002,  h.10 



 

 

 

 

warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdsagangan barang dan jasa6.  

      Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa merek 

mempunyai dua unsur, yaitu brand name terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang 

dapat terbaca, kemudian brand mark yaitu terdiri dari symbol desain dan warna 

tertentu yang spesifik7. 

      Levitt mendefinisikan citra adalah is the impression, feeling, the conception 

which the public has of a company or organization (sebuah apresiasi, perasaan yang 

ada pada publik mengenai perusahaan atau lembaga, mengenai suatu objek, orang 

atau lembaga). Citra tidak dapat dicetak seperti mencatak barang di pabrik, tetapi 

citra ini adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan, pemahaman 

seseorang tentang sesuatu.8 Maka dari itu sebuah perusahaan harus bisa menciptakan 

komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar yang biasanya disebut dengan 

kamunikasi massa. 

  Marshall Mc Luhan mendefinisikan, Ada dua proses dalam komunikasi 

massa. Pertama, proses mengalirnya pesan, yang ada pada dasarnya merupakan 

proses satu arah. Kedua, proses seleksi, proses dua arah. Komunikasi ini berjalan dari 

sumber ke penerima. Sebaliknya dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi 

mengalir dari sumber ke penerima dan kemudian dari penerima kembali kesumber. 

                                                           

6  Anita Trisiah, Branding Strategy dalam Meningkatkan Re-Imaging IAIN.2013, 

Palembang: Rafah Press,cet 1, h 16 

 
8  Levitt. The marketing imagination,London: The free press, 1983,  h 55. 



 

 

 

 

Pada tahun 1989 pernah terjadi peristiwa yang tak pernah terbayangkan yang 

menimpa eropa timur. Meminjam istilah telah menempatkan kita dalam sebuah 

“Kampung Global”, di mana peristiwa-perisstiwa dunia merupakan kabar sehari-hari 

yang diketahui oleh semua orang9.  

Komunikasi sebagai ilmu sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu 

penting untuk membangun kosep diri kita, aktualisasi diri, dan kelangsungan hidup 

bermasyarakat. Sedangkan didalam islam komunikasi yang efektif ialah komunikasi 

profetik yang mana didalam  Firman Allah mengatakan di surat Ali Imran: 110 

                         

                        

       

Artinya: “kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan yang dilahirkan untuk manusia 
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepda 
Allah”. 

Secara historis, komunikasi merupakan intrumen yang integral dari islam 

sejak kelahiran islam sebagai gerakan religius-politis. Seni budaya dan komunikasi 

lisan dalam masyarakat islam menemukan ungkapan terbaik dalam al qur’an, sunah 

rasul, dan hadist. Al Qur’an merupakan sumber utama untuk menjelaskan praktik dan  

aturan komunikasi. Adapun sejumlah ayat suci Al Qur’an yang terkait dengan etika 

komunikasi, antara lain: 

 

                                                           

9 Joseph A. Devito, penterjemah Agus Maulana, Ibid , h 507. 



 

 

 

 

a. Qoulan Sadiddan 

Berkomunikasi dengan benar berdasarkan kejujuran, tidak berbelit- belit dan 

ambigu. 

b. Qoulan Balighan  

Berkomunikasi secra efektif, tepat sasaran dan tujuan. Komunikator 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa komunikan. 

c. Qoulan Maysuuran 

Berkomunikasi tanpa tendensi, menggunakan argumentasi yang rasional dan 

dapat diterima. 

d. Qoulan layyinan 

Berkomunikasi dengan menggunakan pilihan  kata yang tepat agar diperoleh 

efek seperti yang di harapkan. 

e. Qoulan Kariman 

Berkomunikasi yang disesuaikan dengan pendidikan, ekonomi, dan strata 

sosial. 

f. Qoulan Ma’rufan 

Berkomunikasi sesuai dengan kode etik bahasa dan tidak memprovokasi.10 

     Untuk memahami sejarah komunikasi islam, diperlukan konsep ilmu 

masyarakat dalam islam. Beberapa konsep tentang ilmu dan masyarakat dapat 

dikaitkan sebagai dasar perkembangan komunikasi dalam islam adalah: 

                                                           

10 Iswandi syahputra, komunikasi Profetik, 2007. Refika Offset: Bandung, cet 1, h 145. 



 

 

 

 

a. Kata iqra’ (bacalah) dalam Al Qur’an secara implisit, menyampaikan ide secra 

sadar dalam berkomunikasi pada masyarakat islam. 

b. Penghafalan Al Qur’an secra subtantif merupakan pengolahan informasi dan 

komunikasi yang mempunyai secarah panjang dalam masyarakat islam. 

c. Fungsi masjid selain sebagai pusat peribadatan, juga berfungsi sebagai media 

sosialisai dan komunikasi. 

d. Ritual wukuf berpotensi menjadi sumber kajian komunikasi11. 

Berdasarkan penjelasan di atas telah dikemukakan pengertian dan teori dari 

publik relations, brand, image, komunikasi massa dan komunikasi profetik sehingga 

dapat di simpulkan bahwa sebuah perusahaan tidak lepas dari peran teori-teori 

tersebut. Dari teori-teori yang sudah di jelaskan di atas penelitian ini akan 

menggunaka teori komunikasi profetik karena sistem pekerjaan seorang publik 

relation sangat berkaitan dengan komunikasi profetik, agar dapat menciptakan 

komunikasi yang baik dan sesuai syariat Islam. 

G. Metodologi  Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui survey yang 

diteliti secara langsung terhadap subjek penelitian yang dijadikan sebagai responden 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, metode kualitatif ini di gunakan 

                                                           

11  Ibid, h 16. 



 

 

 

 

karena beberapa pertimbangan.12Pertama, Menyesuaikan dengan metode kualitaif 

lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, 

metode ini lebih pekah dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif. Dari strategi komunikasi Islam 

humas PLN WS2JB di Palembang akan di analisa guna mendapatkan 

kesimpulan, objek penelitian meliputi produk yang ditawarkan, sarana 

prasarana serta strategi komunikasi Islam yang dilakukan untuk mendukung 

meningkatkan image produk yang dikeluarkan oleh PT. PLN. 

 b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang akan di gunakan penulis ada dua 

macam yaitu data primer dan data sekunder . 

1. Sumber data primer  

Data yang di peroleh langsung dari bagian Humas PLN WS2JB melalui 

observasi, wawancara, dan dokumen tentang bagaimana humas membangun 

image listrik prabayar di Palembang. 

 

                                                           

12 Lexy,j, moleong, metodelogi penelitian kualitatif,  2005. rosdakarya: Bandung cet. Ke 

XXI, h. 10. 



 

 

 

 

2. Sumber data sekunder  

Penelitian ini adalah buku-buku dokumentasi, artikel yang berkaitan dengan 

pemasalahan dalam penelitian ini. 

3. Metode pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

metode yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Metode observasi ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara 

langsung ketempat lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis tentang 

bagaimana metode yang di lakukan Humas PLN WS2JB di Palembang. 

Sehingga dengan ini, peneliti akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya 

yang bersifat objektif terhadap strategi komunikasi. Bagaimana cara Humas 

PLN meningkatkan image untuk produk baru yang mereka keluarkan. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah “salah satu metode pengumpulan data untuk 

mencari informasi dengan cara bertanya lansung kepada responden”13 metode 

wawancara ini untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara humas 

membangun image untuk listrik prabayar yang baru di keluarkan. 

 

 

                                                           

13  Masri singarimbun dan Sofian Efendi, Metodelogi penelitian Survey, Jakarta: LP3: 

1998. 



 

 

 

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi asal katanya dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Di dalam melaksanakan metode dokumen, maksud peneliti mengadakan 

pemeriksaan dan pengumpulan data-data berupa arsip-arsip, dokumen, 

peraturan-peraturan yang sudah ada di perusahaan PLN WS2JB. 

4. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Dalam penelitian ini, data yang di kumpulkan berupa data deskrptif baik lisan 

maupun tulisan, data lisan dikumpulkan dari informasi langsung di lapangan dengan 

wawancara, observasi, dan data tulisan berupa dokumentasi-dokumentasi, catatan, 

dikumpulkan dicari satu hubungannya dengan yang lainnya, dan dikaitkan dengan 

berbagai teori yang diperoleh dari berbagai teori yang di peroleh dari berbgai 

literature pustaka, catatan-catatan peneliti, internet, serta berbagai media yang terkait 

dengan objek peneliti ini.  

H. sistematika pembahasan 

     Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini,maka peneliti menulis skripsi ini 

secara sistematis dengan cara memaparkan beberapa hal yang akan dibhas yang 

terdiri dari lima bab yaitu: 

Bab I 

     Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian,kajian pustaka, kerangka teori,metode penelitian,sistematika 

pembahasan. 



 

 

 

 

Bab II 

     Bab ini menjelaskan mengenai teori brand image produk yang terdiri dari kajian 

pustaka yang memaparkan tentang beberapa referensi yang digunakan untuk 

menelaah obyek kajian, dan kajian teoritik yang merupakan suatu model konseptual 

tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah penelitian serta disajikan hasil penelitian dahulu 

yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan 

Bab III 

    Bab ini menjelaskan terkait dengan gambaran umum obyek penelitian dan kondisi 

lapangan berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, strategi humas, tujuan 

dikeluarkannya produk listrk prabaya, serta keunggulan produk melakukan penyajian 

data yang memaparkan mengenai data yang telah di dapat dengan metode observasi 

dan wawancara. 

Bab IV 

     Bab ini menjelaskan bagaiman cara menyelesaikan masalah dengan data yang 

dimiliki dengan mengguna kan metode dan teknik sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat, meliputi pendekatan dan jenis penelitian apa yang di pakai, obyek 

penelitian yang dikaji. 

Bab V  

     Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti yang bersifat konseptual dan 

terkait langsung dengan rumusan masalah serta saran-saran yang bersumber pada 

temuan penelitian, pembahasan dan simpulan penelitian. 



 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Strategi  

    Peran dan fungsi hubungan masyarakat dapat diwujudkan dalam program 

kegiatan humas yang telah dirancang sebelumnya dengan strategi yang tepat agar 

dapat berjalan dengan baik. Berfikir strategis meliputi tindakan memperkirakan atau 

membangun tujuan jangka panjang yang diinginkan. Menentukan kekuatan-kekuatan 

yang di bentuk atau yang akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan 

rencana untuk mencapai keadaan yang di inginkan.14 

 Strategi itu sendiri menurut Stephen Robbins adalah the determination of the 

basic long, term goals and objectives of enterprise and the adoption of course of 

action and allocation of an enterprise, necessary for carrying out this goals. 

(penentuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta 

mendapatkan sumber-sumber yang di perlukan untuk mencapai rencana).15Sedangkan 

Menurut Chandler, strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran 

organisasi, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang 

penting untuk melaksanakan sasaran ini.16 

                                                           

 14 Morisan, M.A. ibid , h 125 

 15Scott M.cutlip-center-broom opcit, h 152 

 16Chandler,A.D. Strategi and Structure MA:MIT Press, 1962, h.14.  



 

 

 

 

Strategi itu sendiri menurut Ahmad S. Adnanputra, seorang pakar humas 

dalam naskah workshop berjudul PR strategi mengatakan strategi adalah bagian dari 

suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan. 

 Strategi adalah suatu kesatuan yang komprehensif dan terpadu yang 

menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapi, 

kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai.17  

 Sedangkan Strategi Public Relations adalah manajemen hubungan antara 

organisasi dan khalayak yang berpariasi dengan skala prioritas yang berbeda di  

setiap waktunya. Studi manajemen lingkungan telah menambah penekanan ranah 

Public Relations dalam dimensi organisasi yang lebih dari sekedar memperoleh 

keuntungan dan untuk memasukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu ukuran 

kesuksesan. Kegiatan Public Relations berperan penting bagi kebijakan organisasi 

berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas bisnis 

perusahaan. Faktor-faktor ini termasuk statifikasi sosial, kesejahteraan sosial, serta 

proses-proses politik, peraturan yang berhubungan dengan operasi perusahaan dan 

hukum. Semua faktor ini perlu dipahami karena dapat mempengaruhi reputasi 

organisasi di mata publik18  

                                                           

 17Eti Rohayati, Sistem Informasi Manajemen Pendidika”, Jakarta: PT Bumi Aksara,2006, 

h.27.  

 18 Oliver, sandra strategi Public Relations” ,2nd edition, Jakarta, erlangga,2007 h  13 



 

 

 

 

 Dalam memulai strategi perlu adanya perencanaan yang baik agar sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. menurut cutlip-center broom, perencanaan strategi 

dalam bidang humas meliputi : 

1. Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program 

2. Melakukan identifikasi khalayak penentu (key publik) 

3. Menetapkan kebijakan atau tauran untuk menetukan strategi yang akan 

dipilih, dan 

4. Memutuskan strategi yang akan digunakan.19 

 Perencanaan strategi dalam Public Relations melibatkan pengambilan 

keputusan tentang tujuan dan sasaran program, pengenalan publik utama, penetapan 

kebijakan atau aturan untuk menjadi pedoman pemilihan strategi, dan penentuan 

strategi. Harus ada hubungan antara keseluruhan tujuan program yang dibuat. Sasaran 

untuk ditetapkan bagi setiap publik, dan strategi harus mewujudkan hasil tertentu. 

Praktisi Humas bekerja sama dengan manajer-manajer lain untuk mengembangkan 

rencana program strategis20  

 Adapun Proses perencanaan strategi Public Relations terdiri dari empat 

langkah,21 

1. Mendefinisikan masalah 

                                                           

 19 Scott . M. cutlip . allen H. center. Glen broom. Effective PR ,op-cit, h 373 

 20 Cutlip, scott M., center, Allen H., & broom, glen M. .  Effective Public Relations  th ed. New jersey; prentice hall inc.200  h 2  

 21I-bid h 268  



 

 

 

 

 Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan pematauan 

pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku mereka yang peduli dan terpengaruh 

oleh tindakan organisasi. Intinya merupakan fungsi kecerdasan organisasi. 

Langkah ini memberikan landasan bagi semua langkah proses pemecahan 

masalah lainnya dengan menentukan, “apa yang sedang terjadi saat ini” ? 

 Dalam proses analisis situasi, perlu analisis rinci atas faktor internal 

dan eksternal dalam situasi masalah member praktisi informasi yang 

dibutuhkan untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, dan untuk 

mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal.22  

2. Membuat rencana  

 Dalam membuat sebuah rencana hal yang pertama yang harus 

dilakukan adalah mengumpulkan informasi pada langkah ini digunakan untuk 

membuat keputusan tentang program publik. Tujuan, tindakan, strategi, taktik 

dan tujuan komunikasi. Untuk itu penemuan dari langkah pertama harus 

dijadikan sebagai faktor kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua 

dari proses ini menjawab. “berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, apa 

yang sebaiknya kita ubah, lakukan dan katakan. 

3. Bertindak dan berkomunikasi 

 Langkah ketiga mencakup pelaksanaan program. Tindakan dan 

komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan khusus bagi setiap publik 

demi mencapai tujuan program. Pertanyaan dalam langkah ini adalah “siapa 
                                                           

 22 Ibid h 276  



 

 

 

 

yang harus melakukan dan mengatakannya, serta kapan, di mana, dan 

bagaimana ?” 

4. Mengevaluasi program 

 Langkah terakhir dari proses ini mencakup penilaian persiapan, 

pelaksanaan, dan hasil program. Saat program sedang dilaksanakan, dibuat 

penyesuaian berdasarkan evaluasi umpan balik tentang bagaiman program ini 

berjalan atau tidak berjalan. Program diteruskan atau dihentikan setelah 

mempelajari. “bagaimana kita sekarang, atau dulu ?” 

 Evaluasi merupakan proses yang terus-menerus dan penting dilaksanakan 

dalam analisis terakhir, evaluasi program melibatkan banyak pengetahuan di luar 

teknik riset ilmiah. Prinsip dalam praktik adalah mengumpulkan bukti terbaik yang 

tersedia untuk mengelola dan mengevaluasi program Public Relations. 

 Kemudian setelah perencanaan telah dilaksanakan maka akan terlihat 

masalah-masalah yang akan menghambat rencana itu senidri. Adapun Masalah-

masalah yang muncul pada perencanaan adalah sebagai berikut : 

1. Kejadian-kejadian yang mengeser rencana 

2. Proses tersebut mematikan kreatifitas dan inisiatif 

3. Terdapat masalah-masalah yang tidak terantisipasi pada pelaksanaan rencana 

4. Para manajer tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, tidak mau 

melaksanakan perencanaan tersebut. 



 

 

 

 

5. Krisis jangka pendek mengalihkan perhatian manajemen dari pelaksanaan 

rencana yang telah dibuat.23 

 Setelah melakukan perencanaan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul 

dari rencana. Selanjutnya adalah meraih kesuksesan dari strategi tersebut. Menurut 

Jack Trout, mengatakan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kepemilikan strategi yang 

tepat. “Dalam definisinya, strategi bukanlah tujuan, strategi adalah arah pemasaran 

yang koheren. Pertama, strategi dikatakan koheren jika berfokus pada taktik yang 

telah dipilih. Kedua, strategi mengandung aktivitas-aktivitas pemasaran yang 

koheren, produk, harga, distribusi, iklan dan semua aktivitas yang merupakan 

elemen-elemen bauran pemasaran harus berfokus secara koheren pada taktik yang 

telah dipilih. Terakhir, strategi adalah arah pemasaran yang koheren, setelah 

dibentuk, arah dari strategi jangan di ubah.24 

 Dari penjelasan tentang strategi tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada 

prinsipnya, strategi merupakan suatu proses, maka tentu saja terikat atau terdiri dari 

rangkaian tahap-tahap. 

B. Komunikasi. 

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris communication berasal dari bahasa 

latin communication, dan bersumber dari communis yang berarti sama. Sama disini 

maksudnya adalah sama makna. kedua orang terlibat komunikasi, misalnya dalam 

bentuk percakapan, maka komunikasi terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan 

                                                           

 23 Cliff bowman,op-cit, h 14 

 24Jack Trout,Strategii Menguasai Benak Konsumen,(Jakarta:Buana Ilmu, 2004), h 87-88.  



 

 

 

 

makna mengenai apa yang dipercakapkan.25 Kesamaan bahasa yang di pergunakan 

dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. 

Theodore M. Newcomb juga menjelaskan bahwa Setiap tindakan komunikasi 

dipandang sebagai suatu transmisi informasi,terdiri dari rangsangan yang 

diskriminatif, dari sumber kepada penerima. sedangkan menurut Agus toha 

komunikasi adalah usaha mempengaruhi, mengajak, sekaligus memindahkan 

pemikiran, pengetahuan, perilaku, dan perbuatan agar dapat mengikuti ideology, 

pengetahuan, pengertian, serta perbutan kita.26 Carl I. Hovland juga menyebutkan 

bahwasannya Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator)  menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (komunikan)27. 

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat berjalan secara 

efektif, Harold Lasswell dalam karyanya, The structure and function of 

communication in society. Laswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk 

menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebgai berikut: who says what in 

which channel to whom with what effect ? Paradigma Laswell diatas menunjukkan 

bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan itu, yakni: 

                                                           

25 Onong Uchjana Effendy. Ilmu komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, thn 

1984, h  9, cet 1. 
26 Agus Toha dan Kuswara.Suryakusumah, Komunikasi Islam., 1990. Arikha Media Cipta: 

Jakarta.h 1. 
27 http://www.sarjanaku.com/2012/09/pengertian-komunikasi-teori-fungsi.html 

diakses pada tanggal, 19 Agustus 2015. 

http://www.sarjanaku.com/2012/09/pengertian-komunikasi-teori-fungsi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1 unsur-unsur dalam proses komunikasi.28 

 

a. Komunikator ialah yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau 

sejumlah orang. 

b. Pesan ialah seperangkat lambang makna yang disampaikan komunikator 

c. Media ialah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator 

pada komunikan  

d. Komunikan ialah yang menerima kpesan dari komunikator 

e. Efek ialah seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.29 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa 

berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Seorang 

                                                           

28  Agus Toha dan Kuswara.Suryakusumah Loc-cit., 18 
29  Onong Uchjana Effendy. Ilmu komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, thn 

1984, h  10, cet 1. 

 

MEDIA PESAN KOMUNIKATOR 

EFEK KOMUNIKAN 



 

 

 

 

komunikator harus mengetahui khalayak mana yang dijadikannya sasaran dan 

tanggapan apa yang diinginkannya. Ia harus terampil dalam menyampaikan pesan 

dengan memperhitungkan bagaimana komunikan sasaran biasanya menyampaikan 

pesan. Komunikator harus mengirim pesan melalui media yang efisien dalam 

mencapai khalayak sasaran.30 

C. Jenis-jenis Komunikasi 

Setelah melihat beberapa definisi para ahli di atas dan mengetahui unsur-

unsur komunikasi, komunikasi terbagi lagi menjadi menjadi 3 bagian yaitu: 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. 

a. Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal termasuk pesan pengiriman dan penerimaan pesan 

antara dua atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi 

seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal , dan banyak 

lagi. Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada tindakan 

komunikatif ketika ada individu yang terlibat tidak seperti bidang komunikasi seperti 

interaksi kelompok, dimana mungkin ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam 

tindak komunikatif. Deddy Mulyana menyatakan: “komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap 

                                                           

30Agus Toha dan Kuswara.Suryakusumah, Loc.cit,  h. 19 



 

 

 

 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal.31 

Secara keseluruhan, komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan baik 

dan tidak langsung media komunikasi langsung seperti tatap muka interaksi, serta 

komputer-mediated-komunikasi. Sukses mengasumsikan bahwa baik pengirim pesan 

dan penerima pesan akan menafsirkan dan memahami pesan-pesan yang dikirim pada 

tingkat mengerti makna dan implikasi. Tujuan komunikasi boleh jadi memberikan 

keterangan tentang sesuatu kepada penerima, mempengaruhi sikap penerima, 

memberikan dukungan psikologis kepada penerima, atau mempengaruhi penerima.  

b. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok ialah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok 

orang dalam situasi tatap muka. Kelompok ini biasa kecil, dapat juga besar, tetapi 

berapa jumlah orang yang termasuk kelompok kecil dan beberapa jumlah orang yang 

termasuk kelompok besar tidak ditentukan dengan perhitungan secara eksak, dengan 

ditantukan berdasarkan cirri dan sifat komunikan dalam hubungannya dengan proses 

komunikasi.32 Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok debedakan antara 

komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar 

Seperti halnya komunikasi antarpesonal, yang dimaksudkan komunikasi 

kelompok disini ialah komunikasi secara tatap muka, seperti komunikasi yang terjadi 

                                                           

31 Deddy Mulyana, nuansa-nuansa komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung,  

2005.  h 73, cet 3. 
32 Onong Uchjana Effendy. Ilmu komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 

, thn 1984, h 126, cet 1. 



 

 

 

 

dalam rapat, briving, dan  upacara bendera,dalam hal ini komunikasi kelompok juga 

dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi 

kelompok besar. 

1. Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil ialah komunikasi antara seorang manajer atau 

administrator dengan sekelompok karyawan yang memungkinkan terdapatnya 

kesempatan bagi salah seorang untuk memberikan tanggapan secara verbal. Dalam 

kimunikasi kelompok kecil si pemimpin dapat melakukan komunikasi antarpersona 

dengan salah seorang peserta kelompok. 

2. Komunikasi kelompok besar 

Kelompok besar adalah kelompok komunikan yang karena jumlahnya yang 

banyak, dalam suatu situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk 

memberikan tanggapan secara verbal. Dalam komunikasi kelompok besar, kecil 

sekali kemungkinannya bagi komunikator untuk berdialog dengan komunikan. 33 

c. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi menurut Goldhaber ialah proses menciptakan dan 

saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu 

sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-

ubah. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, 

saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian.34 Selain Goldhaber, 

                                                           

33 Ibid,h 129. 
34 Arni Muhammad. Komunikasi organisasi, Jakarta. PT Bumi Aksara, 2007 . h 67 



 

 

 

 

Thayer juga menjelaskan definisi komunikasi organisasi ia mengatakan komunikasi 

organisasi sebagai arus data yang akan melayani komunikasi organisasi dan proses 

interkomunikasi dalam beberap acara. Yang pertama, berkenaan dengan kerja 

organisasi. Kedua, berkenaan dengan peraturan organisasi. Ketiga, berkenaan dengan 

pemeliharaan dan perkembangan organisasi. 

Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai komunikasi 

organisasi ini tapi dari semuanya itu ada beberapa hal yang umum yang dapat 

disimpulkan yaitu:  

a. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks 

yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. 

b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuanya, arah dan media. 

c. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaanya, 

hubungannya dan keterampilannya/ skilnya.35 

Setiap organisasi sangat membutuhkan kerja sama yang baik untuk mencapai 

sebuah pencapaian yang sempurna. Untuk mendapatkan itu semua setiap organisi 

haruslah mempunyai komunikasi organisasi yang efektif. Salah satu proses yang 

dilakukan organisasi untuk mennyampaikan komunikasi ialah dengan menggunakan 

komunikasi massa. 

Menurut Marshall Mc Luhan (Mc Luhan, 1964), Ada dua proses dalam 

komunikasi massa. Pertama, Proses mengalirnya pesan, yang ada pada dasarnya 

merupakan proses satu arah. Kedua, proses seleksi, proses dua arah. Komunikasi ini 
                                                           

35  Ibid,  h, 67 



 

 

 

 

berjalan dari sumber ke penerima. Sebaliknya dalam komunikasi antar pribadi, 

komunikasi mengalir dari sumber ke penerima dan kemudian dari penerima kembali 

kesumber. Pada tahun 1989 pernah terjadi peristiwa yang tak pernah terbayangkan 

yang menimpa Eropa Timur. Meminjam istilah telah menempatkan kita dalam sebuah 

“Kampung Global”, di mana peristiwa-peristiwa dunia merupakan kabar sehari-hari 

yang diketahui oleh semua orang36.  

komunikasi massa dalam prosesnya melibatkan banyak orang yang bersifat 

kompleks dan rumit. Menurut mcquail (1999) proses komunikasi massa terlihat 

berproses dalam 5 bentuk:  

1. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi 

proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi kemasyarakatan dalam 

skala yang besar, sekali siaran atau pemberitaan jumlah dan lingkupnya sangat luas 

dan besar. 

2. Proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah 

yaitu dari komunikator kepada komunikan atau media kepada khalayak. Interaksi 

yang terjadi sifatnya terbatas. 

3. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris antara komunikator 

dengan komunikan. Ini menyebabkan komunikasi antara mereka berlangsung datar 

dan bersifat sementara. Kalau terjadi sensasi emosional sifatnya sementara dan tidak 

permanen.  
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4. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non pribadi 

dan anonim. 

5. Proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan 

kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Misalnya program akan ditentukan oleh apa 

yang dibutuhkan pemirsa. Dengan demikian media massa. juga ditentukan oleh rating 

yaitu ukuran di mana suatu program di jam yang sama di tonton oleh sejumlah 

khalayak massa.37  

Secara tegas terlihat bahwa peran media massa sebagai saluran komunikasi 

manusia, mencirikan bahwa proses interaksi manusia merupakan hal terpenting bagi 

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap informasi yang berkembang. 

Selain itu, tingkat kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi secara 

terarah dan jelas.38 Disetiap akvitas komunikasi satu elemen kunci adalah nilai 

organisasi. Nilai adalah prinsip dan ide yang di yakini oleh orang atau organisasi dan 

dianggap sebagai hal penting. Ketika orang meragukan suatu keputusan, mereka 

sering menggunakan nilai yang mereka anut untuk mengambil keputusan atau 

memberi penilaian yang benar. Melihat nilai organisasi yaitu dengan cara melihat 

pada pernyataan visi dan misi organisasi. Pernyataan ini adalah deskripsi singkat 

tentang tujuan organisasi dan arah yang akan mereka tempuh untuk meraih sukses, 

selain nilai di dalam setrategi komunikasi juga membutuhkan etika dalam proses 

                                                           

37 http://vianflamers.blogspot.com/2012/11/ciri-ciri-komunikasi-massa.html. hari 

rabu, 08.26. 
38 Wawan kuswandi. Komunikasi massa. Jakarta: PT. Rineka Cipta, thn 1996, h 28, cet 1 

http://vianflamers.blogspot.com/2012/11/ciri-ciri-komunikasi-massa.html


 

 

 

 

komunikasi.39 Etika komunikasi umum nyang sering di gunakan di dalam organisasi 

menurut Kennethlay terbagi menjadi 8 yaitu: 

1. Menjaga keterusterangan 

Sikap terus terang berarti bersikap benar, jujur, dan terbuka dalam 

komunikasi anda dengan orang lain. 

2. Jaga akurasi pesan 

Saat anda menyampaikan informasi dari satu sumber ke orang lain, 

sampaikan pesan aslinya seakurat mungkin. 

3. Jangan menipu 

Komunikator yang efektif selalu berusaha tidak menipu atau tidak 

berbohong, merekayasa, distori yang disengaja, atau menhan informasi 

dalam berkomunikasi. 

4. Bertindak konsisten 

Salah satu bidang perilaku tak etis yang kelihatan jelas adalah mengatakan 

sesuatu hal, namun bertindak dengan cara lain. 

5. Jaga kepercayaan 

Ketika seseorang memberi tahu anda sesuatu dan berharap anda tidak 

memberitahukanya kepada pihak lain, maka anda harus menghormati 

permintaannya. 

6. Pastikan waktu yang tepat dalam berkomunikasi  

                                                           

39 Dan o’hair- gustav w. friedrich- Lynda dee Dixon. Strategic communication, Jakarta: 

kencana prenada group. Thn 2009, h 32, cet 1. 



 

 

 

 

Timing penyampaian pesan itu sangat penting. Saat anda menunda pesan 

sehingga orang lain tidak mendpat manfaat penuh dari pesan itu, maka itu 

berarti anda sudah bertidak tak etis. 

7. Lawan perilaku tak etis  

Untuk mempertahankan sudut pandang etis, anda harus melawan perilaku 

tak etis saat anda melihatnya. 

8. Mendengarkan secara empatik  

Dengan memberi empati saat mendengarkan orang-orang yang mengalami 

kesulitan karena perilakunya sendiri yang tak etis. Anda bisa mendapatkan 

pemahamam lebih baik dan bisa membantu memecahkan problem dari 

akibat tindakan itu.40   

Maka dari itu secara umum etika yang dipaparkan di atas sering digunakan 

semua pelaku komunikasi, Akan tetapi di dalam Islam komunikasi bukan hanya 

sekedar penyampaian pesan melainkan proses penyampain dakwah, dakwah berasal 

dari bahasa arab, yaitu da’a yad’u da’watan, artinya mengajak, menyeruh memanggil. 

Dengan demikian secara etimologi dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses 

penyampaian atas pesan-pesan tertantu yang berupa ajakkan atau seruan dengan 

tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. 

 

 

 
                                                           

40  Ibid , h 36. 



 

 

 

 

C.  Strategi komunikasi Islam 

 Maka dari itu Agar dapat menghasilkan komunikasi yang baik, dan 

berlandaskan dakwah komunikasi di dalam Islam haruslah berdasarkan Al- Quran 

dan hadist. Penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi profetik Untuk 

mengetahui bagaimana nilai-nilai keislaman yang bisa di terapkan dalam setrategi 

humas, khususnya di PLN WS2JB. Prinsip-prinsip komunikasi Islam yang bisa di 

terapkan sebagai salah satu hal yang mempengaruhui kinerja dan masuk dalam tata 

cara pekerja Humas. 

Komunikasi Islam dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Al-ittisal yang 

berasal dari akar kata wasala yang berarti “sampaikan” seperti yang terdapat dalam 

Alqur’an surat al-Qashas ayat 51: 

               

Artinya:” dan Sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut Perkataan ini (Al 
Quran) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran Dalam Alqur’an banyak 
ditemukan perkataan-perkataan lain yang meng gambarkan kegiatan komunikasi, 
seperti perkataan Iqra / bacalah”. 
 

Husain memberikan definisi komunikasi Islam sebagai suatu proses 

menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam alqur’an dan 

hadist. Sementara Mahyudin Abd. Halim menulis bahwa komunikasi Islam ialah 

proses penyampaian atau pengoperan hakikat kebenaran agama islam kepada 

khalayak yang dilaksanakan secara terus menerus dengan berpedoman kepada 

alqur’an dan sunnah baik secara langsung atau tidak, melalui perantaraan umum atau 



 

 

 

 

khusus, yang bertujuan untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan 

hakikat kebenaran agama dan memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam 

aspek kaidah, ibadah dan muamalah.41 

Komunikasi Islam sangat berbeda dengan komunikasi non Islam, 

perbedaannya komunikasi Islam mengutamakan nilai-nilai yang islami dan berpegang 

kepada alqur’an dan hadist. Sedangkan komunikasi non Islam tidak melihat kepada 

budaya, akhlak, asalkan tujuan mereka tercapai.  

Di dalam penjelasan diatas Teori yang berbicara mengenai komunikasi cukup 

banyak ditemukan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, yang pada intinya 

menegaskan bahwa komunikasi selalu melakukan proses interaksi terhadap pelaku 

komunikasi. Interaksi yang dimaksud adalah suatu proses timbal balik anatara 

komunikator kepada komunikan yang berisi proses pertukan informasi, gagasan, dan 

perasaan. Peran komunikasi itu penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-

harinya, sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat persuasive, edukatif, dan 

informatif. Sebab tanpa terjadinya suatu komunikasi maka  tidak akan terjadi proses 

interaksi.42  

Sebuah proses komunikasi dibutuhkan etika komunikasi, etika komunikasi 

dalam penjelasan ini adalah etika dalam pandangan Islam. Adapun sejumlah ayat suci 

Al Qur’an yang terkait dengan etika komunikasi islam, antara lain: 

                                                           

41 Agus Toha dan Kuswara.Suryakusumah, Komunikasi Islam., 1990. Arikha Media Cipta: 

Jakarta.h 1 . 
42 Rosady ruslan. Manajemen humas dan manajemen komunikasi. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, thn 200,  h 78. 



 

 

 

 

a. Qoulan Sadiddan 

Berkomunikasi dengan benar berdasarkan kejujuran, tidak berbelit- belit dan 

ambigu. Contohnya: setiap penyampain informasi seseorang haruslah bersikap 

jujur tidak berbelit-belit karena di dalam Al- Qur’an sudah di jelaskan 

( QS.An-nisaa:9 ) 

                       

                

 
Artinya : “ Hai orang-rang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar”. 

b. Qoulan Balighan  

Berkomunikasi secra efektif, tepat sasaran dan tujuan. Komunikator 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa komunikan. QS. An-

Nisaa:63 

                      

             

Artinya: “dan katakanlah kepada mereka perkataan yang bekas pada jiwa 
mereka”. 
 

c. Qoulan Maysuuran 

Berkomunikasi tanpa tendensi, menggunakan argumentasi yang rasional dan 

dapat diterima.  

 



 

 

 

 

d. Qoulan layyinan 

Berkomunikasi dengan menggunakan pilihan  kata yang tepat agar diperoleh 

efek seperti yang di harapkan. 

e. Qoulan Kariman 

Berkomunikasi yang disesuaikan dengan pendidikan, ekonomi, dan strata 

sosial. 

f. Qoulan Ma’rufan 

Berkomunikasi sesuai dengan kode etik bahasa dan tidak memprovokasi43. 

Berbicara mengenai etika dalam islam tidak dapat lepas dari ilmu akhlak 

sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, etika 

dalam Islam (bisa dikatakan) identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang 

keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias 

dengannya dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar 

manusia terbebas dari padanya.44 

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai etika komunikasi dalam Islam, 

maka dapat disimpulkan etika komunikasi harus berlandaskan pandangan islam yaitu 

Al-qur’an dan hadist. Untuk memahami sejarah komunikasi Islam diperlukan konsep 

ilmu masyarakat dalam islam. Beberapa konsep tentang Ilmu dan masyarakat dapat 

dikaitkan sebagai dasar perkembangan komunikasi dalam Islam adalah: 

                                                           

43 Iswandi syahputra, komunikasi Profetik, 2007. Refika Offset: Bandung, cet 1, h 145 
44 Fakhry, Majid. 1996. Etika dalam Islam. Terj. Zakiyuddin Baidhawy. Jakarta. 2006. Cet 
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e. Kata iqra’ (bacalah) dalam Al Qur’an secara implisit, menyampaikan ide secra 

sadar dalam berkomunikasi pada masyarakat islam. 

f. Penghafalan Al Qur’an secra subtantif merupakan pengolahan informasi dan 

komunikasi yang mempunyai secarah panjang dalam masyarakat islam. 

g. Fungsi masjid selain sebagai pusat peribadatan, juga berfungsi sebagai media 

sosialisai dan komunikasi. 

h. Ritual wukuf berpotensi menjadi sumbeser kajian komunikasi45. 

Selain itu Tujuan dari komunikasi Islam perlu dijelaskan secara kongkrit 

untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang harus dicapai, agar tidak 

menyimpang dari tujuan itu. Ada 3 hal pokok yang terpenting dari tujuan itu: 

1. Mengajak manusia seluruhnya agar menyembah kepada Allah yang Maha 

Esa, tanpa persekutuannya dengan sesuatu, dan tidak pula bertuha selain 

Allah SWT. 

2. Mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama karena Allah, 

menjaga agar amal perbuatannya jangan bertentangan dengan iman. 

3. Mengajak manusia untuk menerapkan hokum Allah yang akan 

mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia 

seluruhnya.46 

                                                           

45  Ibid, h 16. 
46 Agus Toha dan Kuswara.Suryakusumah, Komunikasi Islam., 1990. Arikha Media Cipta: 

Jakarta.h 17. 



 

 

 

 

Itulah tujuan pokok yang terpenting dari melakukan komunikasi islam 

sehingga dengan demikian jelas dan terang arti dari tujuan komunikasi Islam itu 

sebenarnnya. 

D. Hubungan Masyarakat 

1. Pengertian Hubungan Masyarakat 

Pada dasarnya Ada banyak definisi mengenai Hubungan Masyarakat yang 

telah dijelaskan oleh beberapa tokoh, pada Bab ini akan dijelaskan mengenai konsep 

Hubungan Masyarakat. Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan 

organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan 

program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.47 

Dalam pengertian diatas, Hubungan masyarakat mempunyai fungsi untuk 

mengevaluasi publik dalam melaksanakan dan merencanakan program aksinya. 

kemudian menurut Edward L. Bernays Humas memiliki tiga pengertian diantaranya : 

1. Memberi penerangan kepada masyarakat. 

2. Pembujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan 

tindakan. 

3. Usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari permasalahan dengan 

masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya.48 

                                                           

 47ScootM.cutlip,Allen H. center, glen M. broom, effective Public Relations, 

Jakarta,kencana,2009, h 5  

 48 Prof. Drs. H.A.W. Widjaja. Komunikasi dan Hubungan Masyaraka. Jakarta: PT.Bumi 

Aksara 2008. 
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 Dari pengertian tersebut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center mendefinisikan 

Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi 

kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta 

merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, 

pemahaman, dan dukungan dari publiknya.49 

 The Public Relations Society of America adalah sebuah lembaga terkemuka di 

benua america. “Humas membantu suatu organisasi dan publiknya untuk saling 

beradaptasi secara menguntungkan. Humas adalah usaha organisasi untuk 

memperoleh kerjasama dari sekelompok orang. Humas membantu organisasi 

berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama.”50 Jadi Humas 

adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk berinterakasi, berkomunikasi dengan 

publiknya dengan tujuan memperoleh kerjasama dari publiknya. Secara international, 

definisi Public Relations menurut British institute of Public Relations (IPR) dianggap 

sebagai batasan pengertian yang sering digunakan oleh orang-orang yang setiap 

harinya menggeluti dunia Public Relations, definisi tersebut adalah : 

“Public Relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana 
dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik 
(goodwill) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap 
khalayaknya”51 

                                                           

 49 Ruslan, Rosady. Kampanye Public Relations. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada 2005  

 50 Davis, Anthony. Everything You Should Know About Public Relations. Jakarta: PT.Elex 

Media Komputindo2005  

 51Jefkins,frank. Public Relations  Edisi kelima. Previsi Daniel  
Yadin jakarta.erlangga.2003,h 9  
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 Dan frank jefkins juga memberikan batasan Humas itu sendiri. Humas adalah 

suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi terencana, baik itu kedalam maupun 

keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Menurutnya 

humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman 

melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul 

suatu dampak yakni perubahan positif.52 

 Adapun Tugas-tugas hubungan Masyarakat meliputi tugas pemasaran. tugas-

tugas ini meliputi: membangun dan memelihara citra, mendukung kegiatan-kegiatan 

komunikasi lain, menangani masalah tanpa permasalahan, menguatkan posisi, 

mempengaruhi publik, membantu peluncuran jasa-jasa baru.53 Selain itu tugas Humas 

yang tidak kala pentingnya ialah menawarkan sebuah produk atau brand perusahaan 

kepada masyarakat 

a. Definisi brand 

Brand atau merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di 

antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau 

perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk 

jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam 

masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar 

dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dengan adanya merek yang 

                                                           

 52Morisan,manajemen Public Relations,Jakarta.kencana.2010 h 8  

 53Adrian Payne,Pemasaran Jasa, Yogyakarta:Andi,1993, h 199  



 

 

 

 

membuat produk yang satu beda dengan yang lian diharapkan akan memudahkan 

konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai 

pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). 

Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan 

dan kepatuhan pada suatu merek.54 

b. Pengertian Image 

Image adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau Public 

Relations. Pengertian image itu sendiri abstrak dan tidak dapat diukur secara 

matematis, tetapi wujudnya bias dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. 

Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negative yang khususnya 

datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya.55 

 image terbentuk dari bagaimana lembaga melaksanakan kegiatan operasional 

yang mempunyai landasan utama pada segi layanan. Citra juga terbentuk berdasarkan 

impresi dan berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu, 

sehingga membangun suatu sikap mental.56 Menurut Levitt mengatakan bahwa citra 

(image) is the impression, feeling, the conception which the public has of a company 

or organization , a conditionally created of an object, person or organization. 

Artinya : citra merupakan sebuah apresiasi, perasaan yang ada pada publik mengenai 

                                                           

54 http://sgrhrbstn.wordpress.com/2013/03/30/logo-potongan-sgr-hrbstn/ 

 55 RosadyRuslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi: Konsepsi Dan 

Aplikasi, Jakarta, PT Raja Grafindo 2008, h.75 

 56 Buchori Alma,Manajemen Corporate & Pemasaran Jasa Pendidikan,Bandung:Alfabeta, 

h 55. 



 

 

 

 

perusahaan atau lembaga, mengenai suatu objek, orang atau lembaga. image ini tidak 

dapat dicetak seperti mencetak barang di pabrik, tetapi citra ini adalah kesan yang 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan, pemahaman seseorang tentang sesuatu.57 

 image akan diperhatikan publik dari waktu kewaktu dan akhirnya akan 

membentuk suatu pandangan positif yang akan dikomunikasikan dari satu mulut ke 

mulut yang lain. Dalam kesibukan kita sehari-hari jangan melupakan keadaan fisik, 

keterampilan, fasilitas, kantor, karyawan dan yang melayani publik harus selalu 

dalam garis dengan satu tujuan memuaskan konsumen. Katakan pada mereka apa 

yang kita perbuat untuk menjaga agar mereka selalu puas, diperbaiki di masa yang 

akan datang. image merupakan realitas, oleh karena itu jika komunikasi pasar tidak 

cocok dengan realitas, ketidakpuasan akan muncul dan akhirnya konsumen 

mempunyai persepsi yang buruk terhadap citra organisasi.58 

 Sikap mental inilah yang nantinya dipakai sebagai pertimbangan untuk 

mengambil keputusan, karena citra (image) dianggap mewakili totalitas pengetahuan 

seseorang terhadap sesuatu. Lembaga pendidikan dan lembaga non-profit lainnya, 

mencari dana yang diperlukan untuk membiayai organisasi. Dana ini diperoleh dari 

orang-orang yang berhubungan dengan organisasi. Oleh sebab itu, agar dana lebih 

mudah mengalir maka perlu dibentuk citra (image) yang baik terhadap organisasi.59 

Maka dari itu dapat kita ketahui bahwasanya brand image sangatlah penting bagi 

                                                           

 57 Levitt. The marketing Imagination, London:The free press, 1983, h 55. 

 58 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, cet 3, 2003, h 332. 

 59 Ara Hidayat, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola 
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perusahaan karena apabila image yang baik sudah melekat di produk tersebut maka 

akan banyak konsumen yang akan menggunakan peroduk tersebut maka dari itu 

perusahaan akan memperoleh keuntungan 

2. Praktek Humas dengan Komunikasi islami 

Proses komunikasi sangatlah penting bagi setiap orang karena dengan komunikasi 

setiap individu dapat menjalankan aktifitasnya dengan individu lain dengan baik. 

Selain dalam kegiatan sehari-hari. Proses komunikasi juga digunakan sebagai praktek 

humas. 

Humas atau PR pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 90an 

yang dicetuskan oleh Ivy Ledbetter Lee. Beliau dikenal pertama kali mencetuskan PR 

yang saat itu ada 2 perusahaan berseteru, kemudian permasalahan dapat diselesaikan 

dengan baik.60 Sedangkan menurut Roberto Simoes, menyimpulakan bahwa humas 

adalah proses interaksi. PR menciptakan opini pulik sebagai input yang 

menguntungkan kedua belah pihak.61 

Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis 

berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari 

setiap kegiatannya, memberi masukan-masukan dan saran-saran kepada para 
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pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-program tindakan yang 

terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.62  

Di dalam perusahaan Humas mempunyai Fungsi yang sangat penting yakni: 

1. Menarik perhatian semua kalangan 

Menarik perhatian semua kalangan kelihatan mudah namun didalam hal 

komunikasi kilat dapat dilakukan dengan segera dan kesegala penjuru dunia 

dengan mengunakan media komunikasi. 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik 

Robert marston menjelaskan bahwa seorang Humas merupakan komunikasi 

persuasive yang direncanakan untuk mempengaruhi masyarakat. 

3. Berkomunikasi keluar dan berkomunikasi kedalam 

Seorang humas harus pandai dalam segala hal komunikasi, bukan hanya 

kepda masyarakat ia dapat menyakinkan akan tetapi kepada perusahaan pun ia 

harus menggunakan komunikasi yang baik agar dapat di percaya. 

4. Penghubung yang kreatif 

Selain berkomunikasi yang baik seorang humas juga harus menjadi 

penghubung yang baik untuk perusahaan dan masyarakat ataupun sebaliknya. 

5. Memberikan gambaran yang  benar 

Dalam bertinda sebgai perantara atau penghubung yang kreatif, tugas humas 

adalah memberi penjelasan sebaik mungkin pada klien anda.63 
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Dengan demikian seorang Humas mempunyai fungsi yang efektif dan juga 

setiap praktisi humas harus memiliki alat-alat penunjang kinerja humas itu sendiri 

seperti iklan, pameran, media internal, fotografi, film, dan pers. Karena dengan 

adanya alat-alat humas pesan yang disampaikan akan cepat diterima oleh khalayak.  

Adapun alat-alat penunjang kineja humas di jelaskan sebagai berikut: 

a. Iklan: diajukan untuk membawa pesan yang berkaitan dengan perusahan 

b. Media internal: media yang dibuat untuk ditujukan kepada public internal 

(karyawan dan keluarga karyawan) yang bersifat tentang beberapa informasi 

perusahaan. 

c. Pameran: pameran yang menampilkan produk-produk perusahaan yang 

memberikan khalayak peluang bagi tujuan humas. 

d. Fotografi: sebagai bahan publikasi, laporan, berita, iklan, maupun untuk 

kepentingan arsip atau dokumentasi. 

e. Film: digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan humas. 

f. Pers atau media massa: sebuah alat humas yang memiliki sifat serempak. Dan 

dapat menjangkau khalayak luas serta menjadi perhatian yang agak berlebihan 

bagi praktisi humas. Diantaranya (pers radio, surat kabar, dan majalah).64 

Dengan alat-alat penunjang itu humas dapat menyampaikan komunikasi secara 

efektif kepada masyarakat, tentang citra yang akan di bangun untuk perusahaan dan 

produk-produk yang akan mereka tawarkan dimanapun berada. 
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Akan tetapi dari semua hal tersebut yang paling penting bagaimana memandang 

Humas dalam komunikasi islami. Dalam perspektif Islam Humas yang berdasarkan 

Al- Qur’an yaitu: 

1. Sebagai Pemberi Peringatan di jelaskan dalam Surat Al- Fath ayat 8: 

               

 “Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira 
dan pemberi peringatan.  
 

2. Menyebarkan dan imformasi sudah dijelaskan dalam Surat Al- Maidah ayat 67:  

                         

                              

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmmu. Dan 
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 
menyampaikan amanat-Nya 
 

3. Membangun kerja sama dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan 
public.Surat Al- Maidah ayat 2: 

                              

                               

                        

                             

       

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikkan dan takwa dan 
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 
 



 

 

 

 

4. Memberi peringatan atau menasihati pimpinan demi kepentingan umum. Surat 

Adz- Zariaat ayat 55: 

            

“ Dan tetaplah memberi peringatan kerena sesungguhnya peringatan itu 
bebmanfaat bagi orang-orang yang beriman”.65 

Kegiatan seorang humas secara umum belum banyak di pengaruhi oleh 

komunikasi islam, yang mana komunikasi islam ialah komunikasi yang baik dan 

bersifat menyampaikan dakwah karena komunikasi sesuai dengan Alqur’an dan 

Hadist. Yang mana komunikasi islam mempunyai misi yaitu membebaskan manusia 

sejauh mungkin dalam praktek komunikasi yang berunsur kebohongan publik,  

penyebaran fitnah, kebohongan dan dusta.66 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
A. Sejarah singkat perusahaan PLN 

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia 

mulai ditingkatkan setelah beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang 

pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik 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 perusahaan 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 dilegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas 

yang bersama-sama dengan pimpinan KNI pusat berinisiatif mengahadap 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 pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang 

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

sama, (dua) perusahaan Negara yaitu perusahaan Listrik Negara (PLN) 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 penyedian 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 sekarang67. 
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C. Sejarah PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) 

Pada tahun 1942 sudah berdiri perusahaan swasta Belanda yang mengelola 

kelistrikan di kota Palembang yaitu NV. Nederland Indischi Gas Maatschapij yang 

disingkat NV. NIGEM yang memiliki pembangkit tenaga listrik merek SULZER 

sebanyak 2 unit yang mulai dioperasikan pada tahun 1927 dan mempunyai anak 

perusahaan di Tanjung Karang. Saat Perang Dunia II, perusahaan listrik di kota 

Palembang dikuasai oleh Jepang dan diberi nama Denky Kyoky. Setelah Perang 

Dunia II berakhir, Jepang menyerahkan Denky Kyoky kepada Belanda dengan nama 

NV. OGEM.  

Pada tahun 1958 pemerintah RI menerbitkan UU No. 86 tentang Nasionalisasi 

perusahaan milik Belanda termasuk NV. OGEM untuk diambil alih pemerintah RI 

dan dipegang oleh Perusahaan Listrik dan Gas Sumatera Selatan. Pengambilalihan ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1959 yang kemudian di bawah 

naungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) No. Ment.I/U/24 tahun 1959, maka tenaga listrik 

dikelola oleh Perusahaan Negara Djakarta. Lalu pada Juni 1960 Menteri PUT 

menerbitkan Keputusan tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Listrik 

Negara Eksploitasi yang meliputi area kerja Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu 

dan Riau.  

Kemudian sesuai Keputusan Menteri PUT pada tahun 1965, maka diadakan 

perubahan daerah kerja PLN Eksploitasi II meliputi Sumatera Selatan, Lampung, 

Jambi dan Bengkulu. Setelah itu pada tahun 1972 dikeluarkan PP No. 18/1972 yang 



 

 

 

 

mengubah PLN Eksploitasi II menjadi PLN Eksploitasi IV dengan wilayah kerja 

yang sama. Nama PLN Eksploitasi IV inipun tidak bertahan lama dengan 

diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 013/PRT/1975 

yang mengubah PLN Eksploitasi IV menjadi PLN Wilayah IV masih dengan area 

kerja yang sama dan Kantor Wilayah berkedudukan di Palembang dimana terdiri dari 

Cabang Palembang, Cabang Tanjung Karang, Cabang Bengkulu, Cabang Lahat, 

Cabang Jambi, Tanjung Pandan dan Sektor Keramasan. Seiring dengan terus 

meningkatnya kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat, maka satuan kerja PLN 

Wilayah IV berkembang menjadi Cabang Bangka, Sektor Bukit Asam, Unit Pengatur 

Beban Sistem Sumsel dan Sektor Bandar Lampung.  

Selanjutnya sesuai Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

No 079.K/023/DIR/1996 maka dibentuk PT PLN (Persero) Pembangkitan dan 

Penyaluran Sumatera bagian Selatan. Dengan demikian maka PLN Wilayah IV hanya 

membawahi 7 unit yaitu: Cabang Palembang, Cabang Tanjung Karang, Cabang 

Jambi, Cabang Bengkulu, Cabang Lahat, Cabang Tanjung Pandan dan Cabang 

Bangka. Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 114.K/010/2001, 

PLN Wilayah IV berubah menjadi Unit Bisnis Sumatera Selatan Jambi Bengkulu 

Bangka Belitung dan Lampung. Selang beberapa waktu kemudian terjadi perubahan 

organisasi kembali sesuai Keputusan Dir No. 089.K/010/DIR/2002 dimana Unit 

Bisnis diubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan 

Bengkulu yang membawahi 4 unit yakni Cabang Palembang, Cabang Lahat, Cabang 



 

 

 

 

Jambi dan Cabang Bengkulu.68 Di dalam penelitian ini penulis menulis tentang 

gambaran umum perusahaan listrik pada umumnya akan tetapi disini penulis lebih 

memfokuskan penelitian  PLN WS2JB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68Sumber : PT. PLN (PERSERO) WS2JB Cabang Palembang Rayon A. Rivai 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E. Visi Misi PLN WS2JB 

Visi: 

Diakui sebagai unit distribusi terbaik dengan pelayanan kelas dunia sesuai 

prinsip efisien andal dan berkualitas dilandasi potensi islami. 

Misi: 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait beroentasi 

kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahan dan pemegang saham. 

b. Menyediakan tenagalistrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan berwawasan lingkungan.69 

F. Humas PLN WS2JB 

Didalam perusahaan seorang praktisi humas sangat berperan penting bagi 

perusahaan tersebut bahwasannya humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu 

sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap 

kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan-masukan dan 

saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-

program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau 
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kepentingan khalayaknya.70 Adapun tugas dan fungsi praktisi humas adalah sebagai 

berikut: 

a. Tugas Humas  

1. Menciptakan citra organisasi yang baik dan positif bagi masyarakat 

dan konsumen. 

2. Memicu tercapainya sikap saling mengerti antara masyarakat dan 

perusahaan. 

3. Mengembangkan keselarasan fungsi antara pemasaran dan public 

relations. 

4. Membangun pengenalan dan pengetahuan dan merek secara efektif. 

5. Mendukung bauran pemasaran. 

b. Fungsi Humas 

1. Menunjukkan aktifitas utama managemen dalam mencapai tujuan 

bersama ( fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi. 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi 

dengan pihak publiknya sebagai hal layak sasarannya. 

3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan 

masyarakat terhadap badan dan organisasi yang diwakillinya, atau 

sebaliknya. 

                                                           

70 Anggoro,M.Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya di Indonesia,(Jakarta. PT 

Bumi Aksara, 2002). Hal,2. 



 

 

 

 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sambungan saran 

kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbale balik dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke 

publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi 

kedua belah pihak. 

c. Struktur Humas PLN WS2JB 

 

 

 
d.  

 

 

 

e.  

 
 

 

Gambar:4 struktur humas PLN WS2JB 
 

Sumber : Arsip Dokumen Bag. ADM dan Umum 
PT.PLN (Persero) WS2JB.21/08/15 

 

d. Daftar staf Humas PLN WS2JB 

No Nama Karyawan Jabatan Keterangan 

1 Lilik Hendro Purnomo 
Deputi Manajer Hukum Dan Hubungan 

Masyarakat 
Pegawai Tetap 

DEPUTI MANAJER 
HUKUM DAN HUBUNGAN  

MASYARAKAT  

SUPERVISOR BANTUAN 
HUKUM SUPERVISOR HUMAS DAN 

KBL 

AN / AS HUKUM 

AN / AS / JA 
KEMITRAAN DAN 

BINA 
LINGKUNBGKUNGAN 

AN / AS / JA 
HUBUNGAN  

MASYARAKAT  

ADMINISTRASI 
KEHUMASAN 

OF / AF / JF 
DOKUMENTASI DAN  

PERPUSTAKAAN  



 

 

 

 

 

2 Rosmalina 
Supervisor Humas Dan KBL 

 
Pegawai Tetap 

3 Ningguh 
AN / AS / JA Hubungan Masyarakat 

 
Pegawai Tetap 

4 Akhmad Fauzi 
AN / AS / JA Hubungan Masyarakat 

 
Pegawai Tetap 

5 Safnal Santanu 
AN / AS / JA Hubungan Masyarakat 

 
Pegawai Tetap 

6 Rusmiaty 
OF / AF / JF Dokumentasi Dan 

Perpustakaan 
 

Pegawai Tetap 

7 Sukiman 
OF / AF / JF Dokumentasi Dan 

Perpustakaan 
 

Pegawai Tetap 

8 A.Perbaso 
OF / AF / JF Dokumentasi Dan 

Perpustakaan 
 

Pegawai Tetap 

9 Astapura 
AN / AS / JA Kemitraan Dan Bina 

Lingkunbgkungan 
 

Pegawai Tetap 

10 Neti Agustina 
Administrasi Kehumasan 

 
Pegawai 

Outsourcing 

11 M. Nizar 
Administrasi Kehumasan 

 
Pegawai 

Outsourcing 

12 Widya Sari 
Supervisor Bantuan Hukum 

 
Pegawai Tetap 

13 Arief Raidi Ihsan 
AS Pelayanan  Hukum 

 
Pegawai Tetap 

14 Resi Seto AS Pelayanan  Hukum Pegawai Tetap 
15 Ahmad Anies Fikry AS Pelayanan  Hukum Pegawai Tetap 
16 Rizki Aulia AS Pelayanan  Hukum Pegawai Tetap 
17 Demar Khayam AS Pelayanan  Hukum Pegawai Tetap 

Sumber: Arsip Administrasi Humas.03/09/15 

 

 

 



 

 

 

 

e. Sistem kerja struktur Humas 

Deputi Manajer Hukum dan Humas 

a. Tujuan Jabatan 

1) Bertanggung jawab terlaksananya program kehumasan baik internal maupun 

eksternal, melaksanakan peran sebagai juru bicara perusahaan, mengelola 

kegiatan protokoler, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara optimal 

untuk membangun Citra Perusahaan di Masyarakat. 

2) Bertanggung jawab atas berjalannya kelancaran kedinasan Sub Bidang 

Hukum, analisis, evaluasi, dan gagasan atas suatu produk hukum, 

penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam kegiatan perusahaan 

baik di dalam maupun diluar pengadilan, pengoptimalan serta 

mengkoordinasikan pembinaan hukum di lingkungan Perusahaan. 

b. Tugas Pokok  

1) Mengelola komunikasi dengan stake holder. 

2) Merancang kegiatan pelaksanaan program kehumasan, edukasi kelistrikan 

kepada masyarakat dan pelanggan. 

3) Mengoptimalkan peliputan kegiatan perusahaan. 

4) Mengkoordinasikan kegiatan protokoler. 

5) Mengkooordinasikan penanggulangan penanganan kerusuhan sosial / 

demonstrasi. 

6) Merancang dan menganalisa program kemitraan, bina lingkungan dan CSR. 

7) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan asset dokumentasi. 



 

 

 

 

8) Merancang dan mengevaluasi Anggaran Operasi untuk sub bidang 

komunikasi dan bina lingkungan untuk usulan pembuatan RKAP. 

9) Merancang Anggaran Operasi Sub Bidang Hukum (RKAP), dan lain-lain 

sebagainya. 

 

Supervisor Hubungan Masyarakat, Kemitraan dan Bina Lingkungan 

a. Tujuan Jabatan 

1) Bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan kehumasan dan protocol yang 

berkaitan dengan program perusahaan dalam rangka komunikasi pelayanan, 

meliputi pemberian informasi prosuk dan layanan perusahaan, pengelolaan 

dokumentasi kehumasan, penyelenggaraan sponsorship, kegiatan 

acara/protokoler. 

2) Bertanggung jawab mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan program 

kemitraan, bina lingkungan dan CSR sesuai dengan rencana kerja dan 

anggaran yang ditetapkan. 

b. Tugas Pokok 

1) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program kehumasan. 

2) Mengkoordinir pelaksanaan edukasi kelistrikan masyarakat & pelanggan. 

3) Mengkoordinasikan kegiatan protokoler. 

4) Mengkoordinir pengelolaan dokumentasi kehumasan. 

5) Menyususn dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran program 

kehumasan, kemitraan & Bina Lingkungan. 



 

 

 

 

6) Mengevaluasi peningkatan rasio efektifitas dan kolektibilitas PKBL dan CSR. 

7) Memverifikasi dan mengevaluasi permohonan para Usaha Kecil melalui 

Program Kemitraan. 

8) Memverifikasi dan mengevaluasi permohonan bantuan Bina Lingkungan 

dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha 

PLN. 

9) Memonitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan mitra binaan yang sudah 

memperoleh bantuan dari Program Kemitraan. 

Assisten Analys Hubungan Masyarakat 

a. Tujuan Jabatan 

1) Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kehumasan yang berkaitan 

dengan program internal dan eksternal perusahaan. 

b. Tugas Pokok 

1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran kehumasan tepat waktu. 

2) Melaksanakan administrasi surat menyurat kehumasan. 

3) Melaksanakan kegiatan program media relations, sosialisasi, publikasi 

internal dan eksternal (media massa). 

4) Melakukan analisis terhadap keluhan / masalah pelanggan. 

5) Melakukan kegiatan protokoler internal dan eksternal. 

6) Melaksanakan kegiatan komunikasi pelayanan dan informasi / promosi 

perusahaan. 

7) Melaksanakan web dan email kliping koran. 



 

 

 

 

8) Membuat laporan biaya kehumasan. 

Junior Officer Kemitraan dan Bina Lingkungan 

a. Tujuan Jabatan 

1) Bertanggung jawab mensupervisi pelaksanaan program kemitraan dan 

bina lingkungan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang 

ditetapkan. 

b. Tugas Pokok 

1) Mengkoordinasikan dan mengelola administrasi program kemitraan dan bina 

lingkungan. 

2) Meningkatkan resiko kolektibilitas dan efektifitas penyaluran program 

kemitraan. 

3) Menyalurkan dana program bina lingkungan tepat waktu dan tepat sasaran. 

4) Mengatur pelaksanaan pembinaan program penerapan peraturan perusahaan 

yang meliputi pelaksanaan kegiatan penerangan, pemberitaan dan penyuluhan. 

5) Melaksanakan penagihan piutang macet mitra binaan. 

6) Menyiapkan data pelaksanaan kemitraan dan bina lingkungan untuk bahan 

laporan berkala71 

G. Perlindungan terhadap Pelanggan 

Dalam kondisi keterbatasan keuangan PT PLN (persero) tetap berupaya 

memberikan perlindungan terhadap pelanggan dengan melaksanakan prioritas 

layanan kepada masyarakat. PT PLN (persero) selalu berusaha untuk memenuhi 
                                                           

71  Sumber: Arsip PLN WS2JB 



 

 

 

 

kebutuhan listrik calon pelanggan mulai dari kelas Rumah Tangga, Usaha atau 

Bisnis, Industri dan Umum. 

Peningkatan kualitas layanan yang dimaksud, antara lain: 

a. Peningkatan mutu produk berupa keandalan pasokan listrik, tegangan dan 

frekuensi listrik sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk 

kecukupan pasokan listrik. 

b. Peningkatan akurasi pencatatan meter pemakaian listrik kWh, kVARh. 

c. Peningkatan mutu layanan dimana seluruh jajaran karyawan PT PLN 

(persero) memperlakukan Pelanggan sebagai mitra bisnis.72 

H. Listrik Prabayar 

Listrik pintar adalah layanan terbaru dari PLN dengan berbagai kelebihan 

dalam mengatur pengunaan energi listrik, melalui meter elektronik prabayar. Inovasi 

yang dihadirkan oleh PLN tersebut memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi 

masyarakat. Inovasi yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan ini merupakan 

wujud penghargaan kepada masyarakat yang menggunakan produk listrik dari  PLN 

agar dapat semakin mudah menggunakan jasa kelistrikan yang ada. Karena listrik 

adalah kebutuhan yang sangat vital bagi masyrakat. Berbeda halnya dengan model 

pelayanan listrik yang dikenal sebelumnya dimana inovasi terbaru yang dikeluarkan 

PLN memunyai logo sendiri.   

 

 
                                                           

72 Ibid., 



 

 

 

 

Gambar: 5 
Foto logo listrik prabayar 

  

 

 

 

Sumber: PT. PLN WS2JB 

Logo tersebut sudah umum diketahui oleh masyarakat, dan dari logo itupun 

dapat kita ketahui bahwasannya PT. PLN telah berkembang dengan sangat baik 

dibuktikan dengan keluarnya produk baru yaitu listrik prabayar atau listrik pintar 

serta memberikan pemahamman kepada semua masyarakat bahwa produk 

kelistrikkan sudah semakin canggih. Listrik pintar tersebut maksudnya adalah listrik 

yang menggunakan sistem elektronik yang mana MPB (meter prabayar) dari listrik 

prabayar tidak akan bisa di curi oleh sembarang orang karena yang bisa 

menggunakan MPB tersebut hanyalah si pemakai saja, Selain itu untuk mengisi pulsa 

listrik prabayar atau listrik pintar sama halnya seperti pulsa isi ulang pada telepon 

seluler, maka pada sistem listrik pintar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa 

(voucher/token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh 

melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran listrik 

online.73 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus 

yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah 

tersedia di MPB. Nantinya lewat layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah 
                                                           

73 Sumber: website resmi PT.PLN. WS2JB 

http://1.bp.blogspot.com/-wIhsSGSrSTI/T1WHcj3TXvI/AAAAAAAAAAk/SelKUVP8ucQ/s1600/Logo-listrik-pintar_resize01.jpg


 

 

 

 

informasi penting yang langsung bisa diketahui dan di baca oleh pelanggan terkait 

dengan penggunaan listriknya seperti: 

a. Informasi jumlah energi listrik (kWH) yang dimasukkan (diinput). 

b. Jumlah energi listrik (kWH) yang sudah terpakai selama ini. 

c. Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (real time). 

d. Jumlah energi listrik yang masih tersisa. 

Jika energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis, maka MPB 

akan memberikan sinyal awal seperti bunyi alarm, alarm peringatan tersebut tidak 

akan berhenti apabila belum dilakukan pengisian ulang, dan alrm itu akan berhenti 

jika saldo listrik yang ada habis atau menunjukkan angka nol (0) dan secara otomatis 

listrik tersebut akan padam. Dengan demikian pelanggan secara tepat waktu, setiap 

saat dan kapan saja dapat mengetahui secara persis penggunaan listrik dirumah.  

Jadi, penggunaan listrik akan terkontrol oleh pelanggan itu sendiri sebab 

itulah yang disebut listrik pintar.  Seperti gambar di bawah ini yang menunjukan 

MPB saat hidup secara normal dan saat ada alarm yang menunjukkan bahwasannya 

pulsa listrik sudah mulai habis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 2, listrik prabayar saat berjalan normal   Gambar 3, listrik prabayar saat mulai habis  
Sumber: Dok. MPB Listrik Prabayar di rumah warga  Sumber: Dok. MPB Listrik Prabayar di rumah warga 
 

Gambar:6 
 MPB listrik prabaya  

 

Jika kita melihat gambar tersebut lebih teliti bahwa gambar dua menunjukkan 

listrik prabayar sedang berjalan normal, dan dapat kita lihat juga gambar tiga 

menunjukkan bahwa alrm sedang menyala yang terlihat seperti lampu berwarna 

merah. Dari penjelasan di atas kita sebagai pelanggan tentunya mempunyai hak dan 

kewajiban sebagai pelanggan yang harus di jalankan dan dipenuhi oleh pelanggan, 

agar pelanggan mempunyai tanggung jawab dan rasa memiliki dari produk yang 

digunakan, adapun hak dan kewajiban tersebut ialah: 

1. Hak Dan Kewajiban Pelanggan Listrik Pra Bayar. 

Kewajiban pelanggan74 

a. Menyetujui ketentuan penempatan APP milik PLN sedemikian rupa 

sehingga aman dan mudah untuk diperiksa petugas. 

b. Menjaga APP dan perlengkapan PLN. 

c. Memeriksa surat tugas dan identitas petugas P2TL, pelayanan teknik, 

pelayanan gangguan, pemutusan dan penyambungan PLN. 

                                                           

74 Sumber: website PT.PLN Persero 



 

 

 

 

d. Mengijinkan PLN memasang instalasi listrik antara lain tiang listrik atau 

peralatan pendukung lainnya dihalaman rumah atau bangunan pelanggan 

guna memberikan listrik kepada pengguna lain. 

e. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau 

kesengajaan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. Membayar tagihan susulan akibat ditemukan pelanggaran pemakaian 

tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan  

g. pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pelanggan. 

h. Menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dang anti rugi kWH 

yang tidak tersalur. Apabila pelanggan bermaksud untuk memindahkan 

tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan PLN. 

i. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di PLN. 

Hak pelanggan75 

a. Menerima pelayanan sesuai tingkat mutu pelayanan (Tmp) yang telah di 

terapkan oleh PLN. 

b. Menerima restitusi dari PLNakibat tidak terpenuhinya (Tmp) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

c. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada ganguan instalasi 

tenaga listrik milik PLN. 

d. Mennyakan kartu identitas atau surat perintah kerja yang membuktikan 

bekerja untuk PLN kepada siapapun juga yang akan melakukan tindakan 
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mengatasnamakan kepentingan PLN dan menolak kedatngan PLN tanpa 

kartu identitas atau surat perintah. 

e. Mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan tenaga listrik. 

Dengan adanya hak kewajiban tersebut para pelanggan dan petugas PLN 

dapat mengetahui lebih jelas kerja dan tanggung jawab mereka masing-masing, selain 

hak dan kewajiban PLN menciptakan listrik prabayar dengan beberapa kelebihan 

yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat serta meminimalisir kekurangan yang ada 

pada listrik prabayar, Adapun kelebihan listrik pintar atau listrik prabayar sebagai 

berikut: 

2. Kelebihan Listrik Prabayar atau Listrik Pintar 76 

a. Pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik. 

Dengan menggunakan listrik prabayar setiap pelanggan, dapat 

memantau pemakaian listrik sehari-hari dan setiap saat melalui meter 

elektronik prabayar. Di meter tersebut tertera angka sisa pemakaian kWH 

terakhir. Bila dirasa boros pelanggan dapat mengerem pemakainnya. Dengan 

cara mematikan alat rumah tangga yang tidak begitu penting, agar tidak 

terlalu bnyak menyedot saldo listrik. 

b. Pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja. 

Dengan nilai pulsa listrik (voucher) bervariasi mulai Rp. 20.000 s.d 

Rp. 1.000.000 memberikan keleluasaan bagi pelanggan dalam membeli saldo 
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listrik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (lebih terkontrol dalam 

mengatur anggaran belanja keluarga). Dengan menggunakan pulsa pelanggan 

bisa menghitung seberapa besar uang yang akan dikeluarkan untuk membeli 

pulsa listrik dan bisa juga disesuaikan dengan kapan pelanggan memiliki uang 

untuk membeli saldo, agar tidak terlalu merepotkan pelanggan yang harus 

menyiapkan uang setiap bulannya untuk membayar tagihan listrik. 

c. Tidak akan terkena biaya keterlambatan. 

Seperti listrik pascabayar yang mana apabila terlambat dalam 

membayar tagihan listrik akan dikenakan biaya keterlambatan atau denda 

dalam pembayaran tagihan listrik.  Berbeda  dengan listrik prabayar yang 

tidak akan pernah terkena biaya keterlambatan seperti listrik paskabayar 

karena dalam penggunaan listrik prabayar pelanggan dituntut untuk membeli 

token pulsa terlebih dahulu baru bisa menikmati tenaga listrik. Karena itu 

Tidak ada lagi biaya keterlambatan akibat lupa membayar tagihan listrik. 

d. Privasi lebih terjaga. 

Untuk pelanggan yang menginginkan kenyamanan lebih, dengan 

menggunakan listrik pintar tidak perlu menunggu dan membukakan pintu 

untuk petugas pencatatan meter karena meter prabayar secara otomatis 

mencatat pemakaian listrik anda (akurat dan tidak ada kesalahan pencatatan 

meter). Karena itulah  listrik prabayar juga dinmakan listrik pintar karena 

hanya pemilik yang berhak mengoprasikannya. 

e. Jaringan luas pembelian listrik isi ulang 



 

 

 

 

Saat ini pembelian pulsa listrik (voucher) pintar sudah bisa didapatkan 

di lebih dari 30.000 ATM di seluruh Indonesia. Selain itu bisa juga didapatkan 

di loket pembayaran listrik online.77 Itu semua dilakukan oleh PLN untuk 

mempermudah pelanggan membeli token pulsa yang sudah tersebar dimana-

mana dan dapat dibeli kapan saja. 

Dengan banyaknya penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya banyak 

sekali kelebihan yang di tawarkan PLN untuk inovasi produk baru mereka yaitu 

listrik prabayar atau listrik pintar. Akan tetapi dengan banyaknya keuntungan yang di 

berikan pasti akan ada juga kekurangan dalam produk tersebut walaupun kekurangan 

tersebut akan lebih sedikit, adapun kekurangan dari listrik prabayar atau listrik pintar 

yaitu:  

3. Kekurangan listrik prabayar atau listrik pintar 78 

a. Belum banyak penjual voucher isi ulang (token) terutama di desa desa. 

Selama ini kita ketahui bahwasannya PLN sudah menyebarkan token 

pulsa yang cukup banyak di sejumlah ATM ataupun loket-loket resmi 

akan tetapi untuk di pedesaan ATM sangatlah langkah dan susah sekali 

ditemui karena jarak pedesaan yang sangat jauh, ataupun dengan loket-

loket resmi belum banyak juga di jumpai oleh masyarakat pedesaan. 

b. Bila kurang waspada, maka pulsa listrik dapat habis tiba-tiba diwaktu 

yang tidak diinginkan. Meskipun di MPB sudah di berikan alrm 

                                                           

77 Ibid., 
78  Sumber: website resmi PT. PLN. persero 



 

 

 

 

peringatan untuk mengingatkan bahwa pulsa listrik akan habis, bagi 

pelanggan yang jarang berada di rumah pasti tidak akan tahu apabila pulsa 

listrik itu habis, maka dari itu pelanggan yang seperti ini haruslah 

menyiapkan token pulsa cadagan agar tidak kehabisan pulsa tersebut di 

malam hari. 

c. Mengenai mahal murahnya tariff listrik prabayar dibandingkan dengan 

listrik pascabayar, sangatlah relative. Jika pemakaian kWH sama ketika 

menggunakan meteran pascabayar dan dalam jumlah yang besar, banyak 

yang mengatakan listrik prabayar jatuhnya lebih mahal. Tapi kalau kita 

mampu menghemat, maka mungkin pembayaran bisa lebih irit. 

 Dengan adanya kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada listrik prabayar 

pelanggan akan semakin mudah membandingan listrik prabayar dan listrik 

pascabayar yang selama ini di pakai oleh pelanggan, Listrik prbayar atau listrik pintar 

diciptakan untuk kembali memberikan kenyamanan bagi pelanggan, agar pelanggan 

tidak lagi merasa terbebanni oleh masalah kelistrikkan karena kepuasan pelanggan 

adalah hal utama bagi PT. PLN yang harus selalu di pahami dan dimengerti. 

4. Listrik prabayar sebagai brand image PLN 

Sebelumnya kita hanya mengenal listrik PLN dimana tagihan listrik tersebut 

kita bayar bulanan. Selain itu secara priodik kita juga selalu didatangi oleh petugas 

pencatat stand meter untuk mencatat kWh energi listrik yang kita gunakan, 

selanjutnya pada tanggal 1 sampai tanggal 20 kita diharuskan membayar tagihan 

listrik, dan jika kita terlambat membayar tagihan, maka kita akan diberi denda yakni 



 

 

 

 

selain membayar tagihan, juga akan dikenakan biaya keterlambatan. Bahkan 

sambungan listrik di rumah kita akan disegel hingga diputus oleh PLN.79 Supaya 

lebih efektif  PLN kemudian meluncurkan produk baru, yakni listrik prabayar (bayar 

dulu baru pakai) atau dikenal dengan listrik pintar. PLN juga menerapkan kepuasan 

pelanggan yang telah di jelaskan di atas, karena menjalankan tugas sesuai waktu yang 

telah ditentukan oleh perusahaan adalah salah satu contoh untuk memberi kepuasan 

pelanggan. Adapun dokumentasi saat para pelanggan datang ke PLN.  

Sekarang ini setiap perusahaan dituntut agar selalu meningkatkan 

produktivitas perusahaan, untuk itu  PT. PLN terus berupaya meningkatkan 

pelayanan dan penyediaan listrik. Selama ini konsumen mendapatkan pelayanan 

listrik pascabayar bulanan, pelanggan harus membayar tagihan bulanan pada batas 

waktu tertentu. Di tambah setiap bulan PLN harus mencatat stand meter, menghitung, 

menagih, dan memutuskan sambungan listrik jika konsumen terlambat membayar. 

Bila dibandingkan dengan pengguna pascabayar selama ini, pelanggan relatif tidak 

leluasa untuk mengetahui berapa besar energi listrik yang telah dikonsumsi, 

terkadang tagihan tidak sesuai dengan pamakaian pelanggan baru bisa mengetahui 

total pemakaian listrik pada waktu pembayaran. Karena pembayaran dilakukan 

setelah pemakaian, tak jarang pelanggan terpaksa menunggak pembayaran hingga 

akhirnya terjadi pemutusan sambungan listrik. 80 

                                                           

79  Sumber: hasil wawancara dengan Ibu Ros selaku supervisor Humas 
80  Hasil wawancara dengan staf humas PLN WS2JB ibu Ningguh 2 oktober 2015 

 



 

 

 

 

Selain itu sering terjadi juga kesalahan pemutusan listrik pada pelanggan.  

Keadaan seperti ini membuat pelanggan merasa kecewa dengan pelayanan yang 

diberikan PLN. Melihat banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan tersebut akhirnya 

PT. PLN membuat inovasi listrik prabayar. Maka dari itu PT PLN mengeluarkan 

produk baru yang di beri nama listrik prabayar atau lisrik pintar. 

 Layanan listrik prabayar (LPB) merupakan bentuk pelayanan PLN dalam 

menjual energi listrik dengan cara pelanggan membayar dimuka. Sebelum 

manggunakan listrik pelnggan terlebih dahulu membeli sejumlah nominal energi 

listrik, kemudian pelanggan dapat mengelola dan mengendalikan sendiri dalam 

mengkonsumsi listrik. Pelanggan dapat mengendalikan sesuai kebutuhan dan 

keinginannya melalui meter elektronik prabayar yang terpasang. Dengan cara ini, 

kendali pengguna listrik sepenuhnya ada pada diri pelanggan. Kehawatiran tagihan 

listrik membengkak tak perlu lagi terjadi. Baik yang disebabkan oleh pengguna listrik 

yang tak terkontrol maupun karena kesalahan baca meteran dengan memendapatkan 

banyak manfaat seperti: kemudahan memantau pemakaian listrik, pelanggan dapat 

mendisiplinkan diri sendiri untuk nggunakan listrik sesuai dengan anggaran belanja, 

pelanggan dengan mudah mengendalikan anggaran pemakaian listrik sehingga akan 

terhindar dari pemborosan, melakukan kontrol penggunaan listrik, merubah perilaku 

hemat energi dan privasi terjaga, tidak akan didatangi oleh petugas karena 

menunggak, tidak ada kesalahan baca meteran. 

PT. PLN menilai bahwa listrik prabayar (LPB) akan mampu memperbaiki 

kinerja pelayanan yang diberikan. Maka pada tanggal 9 Maret 2007 sesuai surat 



 

 

 

 

No.173/160/DJBB/2007 PLN menawarkan produk baru yaitu layanan listrik 

prabayar.81 Pelaksanaan pelayanan listrik prabayar secara bertahap pada tahun 2008 

yang sekiranya mampu mengurangi keluhan dari pelanggan atas pelayanan listrik 

prabayar. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwasannya listrik pintar atau listrik 

prabayar Akan menjadi brand image bagi PT. PLN. 

I. Bisnis PLN 

Sesuai undang-undang RI no. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan 

berdasarkan anggaran dasar perusahaan, rangkaian kegiatan perusahaan adalah: 

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: 

a. Pembangkit tenaga listrik. 

b. Penyaluran tenaga listrik. 

c. Distribusi tenaga listrik. 

d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyedian tenaga listrik. 

e. Pengembangan penyadian tenaga listrik. 

f. Penjualan tenaga listrik. 

2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup:  

a. Konsultasi ketenagalistrikan. 

b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan. 

c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan. 

d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. 

                                                           

81  Hasil wawancara dengan staf humas PLN WS2JB ibu Ninggul 2 oktober 2015 

 



 

 

 

 

e. Laboratoriun pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. 

f. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. 

g. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. 

3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: 

a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energy 

lainnya untuk tenaga listrik. 

b. Jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi 

dan retail tenaga listrik. 

c. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang 

ketenagalistrikan. 

d. Kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggaraan bidang 

ketenagalistikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi, 

dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan. 

e. Usaha jasa ketenagalistrikan.82 

J. Program PLN peduli 

1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Bina lingkungan. 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan 

mengimplementasikan praktik GCG guna memposisikan perusahaan yang memiliki 

makna keberdaan dimasyarakat (Lingkungan) yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan citra perusahaan. 

                                                           

82 www.PLN.co.id diakses pada tanggal 23-08-2015 

http://www.pln.co.id/


 

 

 

 

Tujuan pelaksaan program Bina Lingkungan (PB) program partisipasi pemberdayaan 

lingkungan ( P3L ): 

a. Untuk meningkatkan citra PT PLN ( persero )  dan untuk mendapatkan 

dukungan keberadaan PLN. 

b. Untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan penyuluhan agar 

masyarakat sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki 

instalasi tersebut. 

2. Program Kemitraan (PK) 

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil selanjutnya disebut PK adalah 

program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan 

mandiri. Adapun dana PK bersumber dari: 

a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3%. 

b. Hasul bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana 

program kemitraan setelah dikurangi beban operasional. 

c. Pelimpahan dan program kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 

Program kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 

social responsibility/CSR). Dari PT PLN (persero) terhadap mitra binaan/ masyarakat 

berupa penyedian tenaga listrik di area sekitar kegiatan perusahaan serta mempunyai 

obyek mitra binaan yaitu usaha mikro kecil dan koperasi ( UKM ). Pada tahun 2008, 



 

 

 

 

jumlah mitra binaan adalah 26.775 dengan total penyaluran sebesar Rp. 

227.113.034.078.83 

3. Program bina lingkungan  

Diberikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha 

PLN dalm bentuk kegiatan berupa Community Relation. Community Services, 

Community Empowerment serta bantuan pelestarian alam. 

Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut: 

a. Community Relation: adalah kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan 

kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang 

terkait (pemangku kepentingan). 

b. Community Services: adalah program bantuan yang diberikan dengan 

pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. 

4. Lingkungan Hidup 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT PLN selalu berusaha untuk 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang lingkungan hidup. Program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan PLN 

di bidang lingkungan hidup, antara lain: 

a. Melaksakan kebijakan umum perusahaan bidang lingkungan hidup. 

b. Mengikuti program peduli lingkungan global/ pelaksanaa Clean 

Development Mechanism (CDM). 
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c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan lingkungan 

hidup.  

d. Sebanyak 34 unit PLN tersebar diseluruh Indonesia telah mendapat 

sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 12 unit telah mendapat srtifikat sistem 

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3).84 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Strategi komunikasi Islam humas PLN WS2JB dalam meningkatkan 
brand image listrik prabayar 
 

Komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah 

perilaku orang lain (komunikan).  Komunikasi dalam setiap situasi adalah orang 

saling bertukar pesan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Karena setiap 

orang mempunyai tujuan berbeda, maka dari itu komunikasi yang efektif haruslah 

bersifat interaktif.85  

Selain komunikasi strategi itu sendiri menurut Stephen Robbins adalah the 

determination of the basic long, term goals and objectives of enterprise and the 

adoption of course of action and allocation of an enterprise, necessary for carrying 

out this goals. (penentuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan 

serta mendapatkan sumber-sumber yang di perlukan untuk mencapai rencana).86 

strategi yang digunakan oleh humas PLN WS2JB  ialah strategi komunikasi 

menggunakan media dan strategi komunikasi tidak menggunakan media yang 

digunakan untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Dari penjelasan strategi 

komunikasi PLN WS2JB yang di jelaskan diatas dapat dilihat bahwasannya setiap 

media atau alat komunikasi digunakan oleh PLN. Tidak hannya menggunakan 

                                                           

85  Dan O’Hair- Gustav W. Friedrich- Lynda Dee Dixon. Strategi communication. Jakarta: 

kencana penada media group, thn 2009, h 5, cet 1. 

 86Scott M.cutlip-center-broom op-cit h : 152 



 

 

 

 

komunikasi melalui media elektronik dan media cetak akan tetapi komunikasi 

interpersonal juga digunakan oleh PLN agar komunikasi yang di ciptakan oleh 

praktisi Humas PLN berjalan dengan baik dan efektif. Dalam penyampain informasi 

kepada masyarakat praktisi humas PLN tidak lepas dari etika komunikasi umum yang 

sudah diterapkan, dimana etika tersebut dapat menunjang kinerja humas agar dapat 

lebih dipercaya oleh masyarakat.  

Dalam proses penyampain informasi kepada masyarakat seorang praktisi 

humas berada dalam posisi sebagai fungsi manajemen suatu perusahaan atau 

organisasi yang memberi masukan dan nasihat terhadap berbagai kebijakkan 

perusahaan yang berhubungan dengan opini atau isu publik yang tengah berkembang. 

Humas mendukung pembinaan ataupun pemeliharaan antara organisasi dan 

publiknya, yang mana menyangkut aktifitas komunikasi keduanya. Humas bertujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu citra yang positif baik itu bagi 

organisasi maupun perusahaan, ataupun produk barang dan jasa terhadap masyrakat 

terkait yaitu publik eksternal.87 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka strategi komunikasi humas sebaiknya 

diarahkan kepada etika komunikasi menurut Islam agar dapat terjalin komunikasi 

yang baik dan efektif dalam konteks keislaman yang dikenal dengan komunikasi 

Profetik. Sebuah Proses strategi komunikasi harus beradaptasi dengan perkembangan 

dan kemajuan, namun tetap taat nilai, dalam berkomunikasi.  Kita  tidak bisa menolak 

                                                           

87 Elvinaro Ardianto. Public relations, Simbiosa Rekatama Media. Bandung: 2011, h 62 , 

cet1 



 

 

 

 

adanya situasi yang selalu berubah. Kemana arah perubahan itu, itulah yang 

membedakan komunikasi profetik dengan bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi 

profetik mengajak situasi berubah kearah yang lebih atau Islami.88  Adapun salah satu 

strategi komunikasi Islam ialah menggunakan etika komunikasi Islam yang 

berlandaskan ayat suci Al Qur’an, antara lain: 

a. Qoulan Sadiddan ialah Berkomunikasi dengan benar berdasarkan kejujuran, 

tidak berbelit- belit dan ambigu.  

Berdasarkan fakta yang terjadi di PLN WS2JB bahwasannya pada saat 

pelanggan melaporkan kendala kelistrikan berupa pembayaran tagihan listrik 

yang besar, Pelanggan harus membawa stand meter atau rekening tagihan 

pembayaran listrik untuk bukti kepada petugas PLN. petugas PLN kemudian 

mengecek langsung ke lapangan tentang kendala apa yang dialami oleh 

masyrakat.  

Selain masalah tagihan, ada juga masalah pemadaman listrik yang 

lansung di sampaikan oleh praktisi humas kepada masyarakat apabila akan 

terjadi pemadaman bergilir terkait dengan masalah kelistrikkan, sebagai 

contoh: adanya kerusakan beberapa alat yang vital seperti dynamo induk di 

gardu pusat. Hal tersebut akan di sampaikan sesuai dengan fakta mengenai 

keadaan yang terjadi di lapangan tanpa di beri alasan lainnya  yang membuat 

                                                           

88 Iswandi syahputra, komunikasi Profetik, 2007. Refika Offset: Bandung, cet 1, h143 



 

 

 

 

pelanggan atau masyarakat tertipu atau alasan dengan tujuan menjaga nama 

baik seolah-olah kesalahan tersebut tidak masuk wilayah kerja PLN WS2JB.89 

Di dalam penjelasan wawancara di atas dapat kita pahami 

bahwasannya PLN menggunakan etika komunikasi Qoulan Sadiddan yang 

mana menyampaikan informasi berdasarkan fakta, kejujuran, dan tidak 

berbelit-belit. Etika tersebut di lakukan dan di terapkan oleh PLN WS2JB, 

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an. 

 (QS.An-nisaa: 9): 

                            

            

Artinya : “ Hai orang-rang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar”. 
 

b. Qoulan Balighan ialah Berkomunikasi secara efektif, tepat sasaran dan tujuan, 

Komunikator menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahsa komunikan.  

Setiap informasi yang di sampaikan oleh pihak PLN tentang 

kelistrikkan kepada masyarakat selalu efektif dan tepat sasaran. Jika seorang 

pelanggan bertannya pada pihak PLN tentang listrik, sebisa mungkin praktisi 

                                                           

89   Hasil wawancara dengan Ibu Ninggu selaku pegawai  Humas PT PLN WS2JB, Tanggal 

08 September 2015 



 

 

 

 

humas PLN akan menyampaikan informasi itu sefektif mungkin. Karena 

tujuan dari kerja PLN ialah mensejahterahkan kehidupan masyarat.90 

Didalam etika Qoulan Balighan PLN juga menerapkannya di dalam 

sistem komunikasi yang dilakukan oleh praktisi humas yaitu menyampaikan 

informasi kepada masyrakat secara efektif, tepat sasaran dan tujuan serta 

komunikator menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan berbahasa 

komunikannya sebagai contoh: penyampaian informasi melalui dialog di radio 

maupun wawancara di televisi, hal ini   sudah dijelaskan  di dalam Al-Qur’an: 

 ( QS. An-Nisaa:63) 

                        

        

Artinya: “dan katakanlah kepada mereka perkataan yang bekas pada jiwa 
mereka”. 
 

c. Qoulan Maysuuran yaitu berkomunikasi tanpa tendensi, menggunakan 

argumentasi yang rasional dapat diterima.  

Apa saja yang di sampaikan oleh PLN jelas menggunakan pendapat 

yang masuk akal, tidak pernah mengada-ngada atau sampai terjadi 

kebohongan Public demi menciptakan citra yang baik untuk PLN WS2JB.91 

Melihat penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa kegiatan 

                                                           

90   Hasil wawancara dengan Ibu Ninggu selaku pegawai  Humas PT PLN WS2JB, Tanggal 

08 September 2015 
91 Hasil wawancara dengan Ibu Ninggu selaku pegawai  Humas PT PLN WS2JB, Tanggal 

08 September 2015 



 

 

 

 

mengkomunikasikan atau mengklarifikasi dan menjelaskan setiap persoalan 

yang terjadi di masyarakat mengenai kelistrikkan haruslah disampaikan 

dengan benar tanpa adanya sikap yang menutup-nutupi dan tidak masuk akal.  

Hal ini di lakukan oleh praktisi humas PLN WS2JB sebagai etika yang di 

jalankan karena sudah di jelaskan di dalam Al-Qur’an: 

                         

Artinya: “ Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat 
dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 
yang pantas”. 

 
d. Qoulan layyinan yaitu berkomunikasi dengan menggunakan pilihan kata yang 

tepat agar diperoleh efek seperti yang di harapkan. 

 Para praktisi Humas PLN WS2JB dalam menyampaikan semua 

informasi sesuai fakta yang terjadi pada saat itu. Tentunnya Dengan 

meggunakan kata yang tepat sebab pilihan kata yang tepat dapat memberikan 

efek pemahaman yang baik kepada pelanggan atau masyarakat. pilihan kata 

yang tepat itu haruslah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan 

kemampuan dari proses berkomunikasi para pelanggan atau masyarakat 

umum, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi atau bahasa-bahasa 

kelistrikkan yang sulit di mengerti oleh masyarakat.  seperti yang sudah di 

jelaskan dalam surat, ( QS. Thaahaa:44 ) 

                       

Artinya: “ Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 
lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”. 



 

 

 

 

 

e. Qoulan Kariman berkomunikasi yang disesuaikan dengan pendidikan, 

ekonomi, dan strata sosial.  

Dalam proses penyampain informasi kepada masyrakat. PLN tidak 

membedakan status pelanggan tersebut baik dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, dan strata sosial. Menurut Ningguh S.sos mengatakan bahwa “Dulu 

dalam sebuah rapat ada yang mengusulkan untuk membedakan strata sosial, 

akan tetapi usulan tersenut tidak di setujui karena tidak sesuai dengan kode 

etik perusahaan PLN”.92 Berkomunikasi yang baik adalah komunikasi yang 

disesuaikan dengan pendidikan, ekonomi, dan strata sosial masyarakat pada 

umumnya, sebab yang menjadi pelanggan listrik PLN kebanyakkan adalah 

masyarakat kelas menengah kebawa, hal ini terjadi karena penduduk 

Indonesia sebagian besar adalah penduduk yang berekonomi menengah 

kebawah dan masih berpendidikan SD sampai SMA. Yang mana di jelaskan 

dalam surat.  

(QS. Al-Israa ). 
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08 September 2015 



 

 

 

 

Artinya: “ Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali- kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
mulia”. 
 

f. Qoulan Ma’rufan yaitu berkomunikasi yang disesuaikan dengan kode etik 

bahasa dan tidak memprovokasi.  

Sudah jelas kita ketahui bahwa praktisi Humas PLN WS2JB selalu 

menjalankan kinerja perusahaan menggunakan kode etik yang sesuai 

sebagaimana  telah di jelaskan oleh perussahaan PT. PLN.93 Dalam etika ini 

PLN sudah menggunakan proses komunikasi  yang sesuai dengan kode etik 

bahasa dan tidak memprovokasi.94 Sebagai contoh tidak adanya demonstrasi 

yang dilakukan oleh pelanggan maupun masyarakat umunya. Hal ini  

Dijelaskan juga di dalam Al-Qur’an (QS. An- Nisaa: 5 ). 

                         

            

Artinya: “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belumsempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian ( dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik”. 
 

                                                           

93 Hasil wawancara dengan Ibu Ninggu selaku pegawai  Humas PT PLN WS2JB, Tanggal 

08 September 2015 
94 Iswandi syahputra, komunikasi Profetik, 2007. Refika Offset: Bandung, cet 1, h 145 



 

 

 

 

Dalam proses strategi komunikasi islam yang dilakukan oleh humas PLN 

tidak lepas dari sarana atau media komunikasi baik itu menggunakan media 

elektronik dan media cetak ataupun berkomunikasi secara langsung terhadap 

pelanggan. adapun media elektronik dan media cetak yang di gunakan PT.PLN 

WS2JB sebagai berikut.  

a. Televisi  

Televisi adalah salah satu media elektronik yang digunakan banyak orang 

sebagai media komunikasi, baik itu tentang pendidikan ataupun bisnis.95 Melihat 

pengertian diatas dapat kita pahami bahwa televis merupakan kebutuhan sekunder 

bagi masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia, sebab televisi dapat menjadi 

sumber pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat yang memilikinya. Televisi 

mempunyai daya tarik yang cukup kuat untuk menghibur dan merubah tindakan 

masyarakat yang telah menjadi teman setianya. Melihat hal ini humas PT. PLN 

(Persero) WS2JB mempunyai gagasan strategi yang baik untuk mengkomunikasikan 

dan memberikan informasi kepada masyarakat. seperti penjelasan Ningguh,S. sos, 

Asisten humas PLN WS2JB. 

“Ningguh, S.Sos mengatakan bahwa penggunaan  media televisi 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat ini agar pesan yang akan 
disampaikan oleh PLN kepada masyarakat dapat tepat sasaran dan 
memberikan pemahaman yang lebih kepada pelanggan. Karena pesan 
disampaikan dengan menggunakan gambar atau peragaan sekaligus 
memperdengarkan suara.” 96 

                                                           

95 Burhan Bungin, konstruksi sosial media massa. Jakarta: kencana prenada media group, 

h 79, cet 2.  

 
96 Wawancara Asiaten Humas. Ningguh. S.Sos. Pada Tanggal 03 September 2015 



 

 

 

 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa informasi yang ingin disampaikan 

humas dapat tercapai dan tersampaikan dengan baik dengan menggunakan televise. 

Masyarakat juga dapat lebih jelas melihat informasi yang disampaikan oleh PLN dan 

dapat dengan mudah  mencerrna pesan yang disampaikan melalui tayangan-tayangan 

yang sudah dibuat. Salah satu tayangan yang sangat berdampak bagi masyrakat ialah 

tayangan iklan. Iklan merupakan bagian penting dari serangkaian kegiatan 

mempromosikan produk yang menekankan unsur citra. Dengan demikian, objek iklan 

tidak sekedar tampil dalam wajah yang utuh, akan tetapi melalui proses pencitraan, 

sehingga citra produk lebih mendominasi bila dibandingkan dengan produk itu 

sendiri. 

Dalam hal ini PLN juga menggunakan televisi sebagai salah satu media yang 

digunakan PLN untuk menjalankan kinerja praktisi Humas mempromosikan semua 

hal baru tentang ketenagalistrikkan . 

 

 
Gambar: 7 iklan Listrik Prabayar di televisi 

Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 
 



 

 

 

 

Iklan di atas menggambarkan iklan listrik prabaya di PLN yang sangat mudah 

digunakan karena listrik prabayar ini di dukung oleh 3000 ATM di Indonesia untuk 

mempermudah masyarakat dalam membeli token pulsa. Selain iklan yang ada di 

televisi radio juga berperan penting dalam strategi PLN WS2JB. 

b. Radio  

Media elektronik seperti radio sangat dikenal oleh masyrakat, sampai 

sekarangpun radio masih eksis di gunakan,  meskipun daya tarik masyrakat untuk 

radio sudah semakin berkurang karena sudah adannya televisi. Akan tetapi proses 

komunikasi yang menggunakan radio sudah cukup efektif meskipun daya jangkau 

radio terbatas. Meskipun begitu PLN WS2JB masih menggunakan strategi 

komunikasi menggunakan radio untuk menyampaikan semua informasi kepada 

masyrakat. Seperti penjelasan Rosmalina supervisor humas PLN WS2JB. 

“Informasi yang disampaikan melalui radio dapat mempermudah 
praktisi humas PLN dan pelanggan dalam melakukan Tanya jawab tentang 
permasalahan dan informasi kelistrikkan yang sedang disampaikan oleh praktisi 
humas maupun PLN”97 

 
Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa praktisi humas telah melihat peluang 

untuk lebih dekat dengan pelanggan dalam melakukan komunikasi secara langsung 

seperti Tanya jawab yang dilakukan melalui media audio yakni radio. Seperti gambar 

dibawah ini yang mana deputi menejer humas beserta staf humas melakukan siaran 

langsung di salah satu radio lokal. 

 

                                                           

97 Wawancara Asiaten Humas. rosmalina S.Sos. Pada Tanggal 03 September 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 
Gambar: 8 General Manejer dan staff Humas 

PLN WS2JB melakukan siaran di radio Sanora FM 
 

Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 
 

Gambar ini membuktikan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

praktisi humas telah berjalan dengan baik karena mereka tidak hanya memberikan 

informasi dalam bentuk visual atau symbol seperti dalam iklan tetapi praktisi humas 

juga menggunakan komunikasi langsung menggunakan media audio yang dapat 

melakukan proses Tanya jawab kepada pelanggan. 

c. Website  

Website adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai 

macam informasi teks, data, dan gambar atau berbagai macam halaman situs yang 

terangkum didalam sebuah domain atau juga subdomain, yang lebih tepatnya berada 



 

 

 

 

di dalam world wide webe yang tentunya terdapat di internet. PLN WS2JB juga 

mempunyai website resmi PLN, yang mana website tersebut berisikan semua 

informasi mengenai PLN yang boleh di publist ke masyarakat luas, sebagai sumber 

informasi yang akurat yang di berikan oleh PLN.98 

 

 
 

Gambar: 9 Website resmi PLN 
Sumber:  Dok. PT. PLN WS2JB 
 

Dengan adanya website resmi PLN, masyarakat semakin dipermudah untuk 

mengetahui semua informasi yang terkait mengenai PLN. Mulai dari informasi 

kelistrikan, informasi perusahaan, serta informasi mengenai pekerjaan yang ada di 

PLN. Selain media elektronik yang berperan media cetak juga tidak kala pentingnya 

sebagai alat kerja humas PT. PLN WS2JB.  

d. Koran  

Media lainnya yang digunakan Humas PLN WS2JB yang dimaksud adalah 

media cetak, media cetak disini berupa koran. Koran adalah sejenis surat kabar yang 

memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang selalu ditunggu 

banyak orang untuk mengetahui apa yang terjadi dan hal lainnya yang dibutuhkan 

                                                           

98 Hasil wawancara dengan staf humas PLN WS2JB ibu Ningguh 27 agustus 2015 



 

 

 

 

orang-orang.99 Dalam hal surat kabar PLN juga mempunyai surat kabar sendiri yang 

berbentuk kliping yang mana setiap hari itu selalu dibuat sebagai acuan kinerja PLN 

semakin baik lagi. Kliping ini dibuat dengan mengumpulkan informasi atau 

pemberitaan mengenai PLN ataupun kelistrikan dari berbagai media cetak lokal yang 

ada. Adapun contoh keliping koran yang dilakukan oleh humas PLN WS2JB ialah 

sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar: 10kliping koran PLN WS2JB 
Sumber: Dok. PLN WS2JB  

Dengan adanya kliping koran  yang dibuat setiap harinya oleh staf humas PT. 

PLN WS2JB akan mempermudah semua pegawai PLN melihat kabar- kabar yang di 

buat oleh media cetak yang ada di SumSel terutama mengenai listrik di PLN. Selain 

                                                           

99 Elvinaro Ardianto. Public relations, Simbiosa Rekatama Media. Bandung: 2011, h 137, 

cet 1. 



 

 

 

 

koran ada juga media cetak yag berperan sebagai alat kerja humas PLN WS2JB yaitu 

spanduk, baner, pamflet. 

e. Spanduk, baner, dan pamflet 

Selain surat kabar yang tersedia di PLN WS2JB. Ada juga media cetak yang 

menyampaikan informasi-informasi mengenai PLN dan kelistrikan. Seperti halnya 

spanduk yang di pasang dijalan, baner yang diletakkan di loby PLN WS2JB, pamflet 

serta brosur yang di bagikan dengan masyarakat yang berisikan info-info dari PLN.       

  

 
 

Gambar: 11 Famplet Listrik Prabayar 
       Sumber: Dok. PLN WS2JB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar: 12 baner di PLN WS2JB 
Sumber: Dok. Bener PLN WS2JB 
 

Dapat kita lihat foto famplet dan bener diatas menunjukkan bahwasannya PLN 

WS2JB juga menggunakan media cetak tersebut sebagai alat untuk informasi kepada 

masyarakat yang datang ke PLN WS2JB dan karyawannya. Yang mana famplet 

sering di bagikan sedangkan bener diletakkan di kantor agar setiap pelanggan yang 

datang ke kantor PLN WS2JB dapat melihat bener tersebut. Selain komunikasi 

bermedia komunikasi yang tidak menggunakan media juga digunakan oleh PLN 

WS2JB sebagai alat kerja praktisi humas yang efektif.  

Selain media elektronik dan media cetak PLN WS2JB juga berkomunikasi 

secara langsung dengan pelanggan. Adapun strategi tersebut dengan cara  

1. Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal termasuk penyampaian pesan dan penerimaan 

pesan antara dua atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek 

komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal , 

dan banyak lagi. Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada 

tindakan komunikatif ketika ada individu yang terlibat tidak seperti bidang 



 

 

 

 

komunikasi seperti interaksi kelompok, dimana mungkin ada sejumlah besar individu 

yang terlibat dalam tindak komunikatif.  

Deddy Mulyana menjelaskan: “komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal ataupun nonverbal.100   

“Staf humas PLN WS2JB Ningguh, S. sos menyebutkan bahwa PLN 
juga menerapkan strategi komunikasi tersebut, karena setiap ada pelanggan 
yang datang langsung ke PLN WS2JB selalu di layani dengan cara 
menanggapi semua keluhan yang dirasakan oleh pelanggan, serta di berikan 
solusi kembali oleh pihak PLN”101 

 
 

 
 

 Gambar: 13 pelanggan saat datang ke PLN WS2JB 
Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 
 

Hal ini dipertegas dengan keterangan Ayu salah satu pelanggan PLN WS2JB. 

 “Menurutnya  pelayanan terhadap pelanggan cukup efekti, kendala 
yang dialami mendapat solusi yang bagu eleh humas. Hal ini terlihat jelas 
ketika saya (pelanggan) berkunjung langsung ke PLN WS2JB untuk complain 

                                                           

100 Deddy Mulyana, nuansa-nuansa komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung,  

2005.  h 73, cet 3. 
101 Hasil wawancara dengan staf humas PLN WS2JB ibu Ninggul 27 agustus 2015 



 

 

 

 

mengenai pencatatan stand meter yang salah yang mengakibatkan 
pembayaran listrik tiap bulannya melonjak naik, akan langsung dilayani oleh 
staf humas yang khusus menangapi maslah yang dihadapi pelanggan. Keluhan 
pelanggan kemudian akan di catat dan di proses untuk pengecekkan 
langsung”.102 

 
Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh humas sangat baik dan efektif semua kendala yang dialami oleh 

semua pelanggan mendapat solusi yang bagus dan efektif oleh humas. 

a. Seminar  

Seminar adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah 

proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang tata cara 

berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal 

yang sangat penting dalam menghasilkan pertisifasi sosial yang efektif . 

Strategi sseminar juga di gunakan oleh praktisi humas PLN WS2JB untuk 

menyampaikan hal penting mengenai ketenagalistrikkan. Contohnya baru-baru ini 

PLN mengelurkan produk baru yaitu listrik prabayar, salah satu metode yang 

dilakukan oleh praktisi humas PLN untuk menawarkan produk tersebut ialah dengan 

cara mengadakan seminar dari satu tempat ketempat lain.103  

 

 

 

 

                                                           

102 Hasil wawancara dengan pelanggan, Ibu Ayu, 08-09-15 
103 Hasil wawancara dengan staf humas PLN WS2JB ibu Ningguh 27 agustus 2015 



 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gambar: 14 saat mengadakan seminar dari sisi belakang 
Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar: 15 saat mengadakan seminar dari sisi depan 

Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 

Dengan menggunakan metode seminar pengenalan listrik prabayar yang 

dilakukan oleh PLN kepada semua kalangan masyarakat. akan mempermudah 

masyarakat untuk  memahammi apa itu yang disebut listrik prabayar dan apa 

keuntungan dari menggunakan listrik prabayar, metode seminar adalah salah satu 

metode komunikasi yang efektif yang digunakan oleh Humas PLN WS2JB. 



 

 

 

 

b. Dialog    

Dialog merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu 

masalah di bawah pimpinan ketua sidang. Orang yang bertindak sebagai pimpinan 

atau ketua sidang biasanya seorang guru besar, seorang ahli, ataupun cendekiawan 

yang mumpuni dalam bidang yang tengah dibahas. Masalah yang dibahas di dalam 

suatu dialog dapat mencakup berbagai bidang disiplin ilmu atau berbagai kegiatan di 

dalam kehidupan masyarakat.104 Adapun dokumentasi dialog  yang sudah di ambil di 

PLN WS2JB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gambar: 16 seminar yang dilakukan di PLN WS2JB 
Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 
 

Proses dialog ini dilakukan oleh humas PLN WS2JB sebagai edukasi tentang 

kelistrikkan maupun tukar pendapat dengan para pelanggan, dialog yang dilakukan 

oleh PLN WS2JB biasannya bersama dengan masyarakat umum yang ingin 

mengetahui informasi tentang kelistrikkan ataupun dengan siswa dan mahasiswa 

sebagai bahan pembelajaran tentang kelistrikkan yang mana listrik adalah kubutuhan 

yang sangat vital bagi masyarakat.   
                                                           

104 Hasil wawancara dengan staf humas PLN WS2JB ibu Ningguh 27 agustus 2015 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto pelanggan yang sedang  Foto suasana kerja  
datang ke PLN   praktisi humas PLN  
   
Gambar:17`Foto saat proses kerja humas dan saat pelanggan  

    datang ke PLN WS2JB 
Sumber: Dok. PT. PLN WS2B 

 
 

 
 Foto ruang tunggu pelanggan Foto ruang rapat Humas 

di PLN WS2JB            di PLN WS2JB 
Gambar:18 

Foto ruang tunggu dan ruang rapat praktisi humas PLN WS2JB 
Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 

 
Pelanggan yang datang langsung ke PLN WS2JB dapat merasakan fasilitas 

kenyamannan yang ada di kantor PLN WS2JB yang tampak jelas pada Gambar di 

atas. Suasana kerja praktisi humas PT. PLN WS2JB dan bagaimana sikap praktisi 

humas dalam melayanni pelanggan saat datang langsung ke PT. PLN WS2JB sangat 

baik. Akan  tetapi di PLN WS2JB tidak menerapkan sistem pelayanan seperti semua 

pelanggan bebas keluar masuk perusahaan. Karena sistem pelayanan yang mana 



 

 

 

 

pelanngan bebas keluar masuk untuk melaporkan masalah adalah tanggung jawab 

rayon-rayon yang telah di siapkan oleh PLN WS2JB. PLN WS2JB hanya melayani 

apabila rayon sudah tidak bisa mengatasi kendala pelanggan.  

Maka dari itu pelanggan yang sering datang ke WS2JB biasannya dari 

kalangan atas seperti perusahaan yang menjalin kerja sama dalam bidang kelistrikkan 

dan pelanggan yang biasannya kendala yang dihadapi tidak bisa diselesaikan oleh 

rayon itu semua akan kembali ke pusat yaitu PLN WS2JB, dalam hal itu juga yang 

mengatasi kendala-kendala tersebut adalah praktisi humas yang sudah disesuaikan 

dengan tugasnya masing-masing.105   

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar:1 9Foto gedung PT. PLN WS2JB dari sisi depan jalan 
     Sumber: Dok. PT. PLN WS2JB 
 

“Rahayu Ningsih menyebutkan Pelayananan di PLN WS2JB saat ini sudah 
cukup baik dalam melayani masyarakat. meskipun PLN WS2JB bukan tempat untuk 
melaporkan kendala yang di hadappi.  Karena tempat untuk melaporkan kendala dan 
melakukan pembayaran itu sudah di sediakan oleh PLN di rayon-rayon PLN”106 

 
Dalam penjelasan etika di atas sebagian besar PLN sudah menerapkan etika 

komunikasi Islam dalam proses kinerja Humas terutama PLN WS2JB. Dengan cara 

melayani pelanggan secara baik serta menyampaikan informasi dengan efektif dan 

                                                           

105 wawancara dengan Ninggu, pegawai  Humas PT PLN WS2JB, Tanggal 08 September 

2015 

 



 

 

 

 

sesuai dengan fakta yang ada. Di dalam penulisan skripsi ini menjelaskan 

bahwasannya etika yang di pakai oleh Humas PLN WS2JB sesuai dengan syari’at 

islam.Yang mana hal ini lebih baik  digunakan oleh seorang praktisi Humas dalam 

perusahaan-perusahaan lainnya dalam proses komunikasi kepada pelanggannya, hal 

ini juga akan berdampak lebih baik kepada perusahaa tersebut, sebab dalam proses 

pelayanan akan lebih meyakinkan masyarakat, menumbuhkan rasa percaya kepada 

perusahaan  dalam menjalankan bisnis kelistrikkan maupun bisnis lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Listrik Prabayar atau Listrik Pintar merupakan inovasi terbaru yang 

dikeluarkan PLN WS2JB yang berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan 

bagi masyarakat ( pelanggan ). 

2. Strategi komunikasi yang digunakan humas PT. PLN WS2JB dalam 

membangun brand image  ialah menggunakan strategi komunikasi Islam yang 

mana dalam penyampaian informasi agar dapat di percaya masyarakat. 

praktisi humas menggunakan etika komunikasi Islam seperti Qoulan sadiddan 

(berkomunikasi dengan benar berdasarkan kejujuran, tidak berbelit-belitan 

ambigu), Qoulan balighan (berkomunikasi secara efektif, tepat sasaran dan 

tujuan), Qoulan masyuuran (berkomunikasi tanpa tendensi, menggunakan 

argumentasi yang rasional), Qoulan layyinan (berkomunikasi dengan 

menggunakan pilihan kata yang tepat), Qoulan kariman (berkomunikasi yang 

disesuaikan dengan pendidikan, ekonomi, dan strata sosial), qoulan ma’rufan 

(berkomunikasi yang disesuaikan dengan kode etik baha tidak 

memprovokasi). Etika komunikasi Islam yang digunakan oleh praktisi humas 

tersebut sebagian besar sudah diterapkan dalam strategi humas yang telah 



 

 

 

 

dilakukan dimana etika komunikasi Islam memberikan informasi sesuai 

dengan fakta yang terjadi dilapangan.  

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Hendaknya Humas PLN WS2JB menjaga pencapaian-pencapaian 

prestasi yang telah diraih yaitu image yang cukup baik dikalangan 

masyarkat. 

2. Memperbaiki sistem peraturan yang telah di buat. dengan cara lebih 

tegas kepada bawahan agar dapat lebih menerapkan etika yang sudah 

berjalan dengan baik di perusahaan, agar Image PLN lebih baik lagi di 

kalangan masyarakat 

3. Disarankan agar lebih meningkatkan lagi dalam pelayanan dan kinerja 

Humas PT. PLN WS2JB. 
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Foto saat proses dialog dilakukan di PT.PLN WS2JB 

 

Foto saat staf PLN bertanya kepada pengisi materi dialog 



 

 

 

 

 

Kegiatan Sosial yang Dilakukan karyawati PLN di daerah
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Foto saat kegiatan kelistrikkan bersama siwa-siswa SMA 



 

 

 

 

 

Foto bersama di depan gardu induk PT. PLN 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto gedung PT. PLN persero WS2JB dari sisi depan jalan 



 

 

 

 

 

Foto kendaraan yang dipakai untuk melayani kendala pelanggan 

 

Foto peneliti saan melakukan wawancara 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara 1. 

NO PERTANYAAN INFORMAN 

1 
Apakah visi dan misi Humas PLN WS2JB sudah berjalan 
dengan efektif di perusahaan ini? 

 

2 
Bagaiman cara humas mengatasi kendala-kendala kelistrikkan 
yang ada di PLN WS2JB? 

 

3 
Bagaimana strategi komunikasi humas dalam membagun image 
listrik prabayar ? 

 

4 
Bagaimana cara humas mensosialisasikan pesannya kepada 
publik? 

 

5 Apakah yang di maksud dengan listrik prabayar?  

6 
Bagaimanakah cara humas memperkenalkan listrik prabayar 
kepada masyarakat? 

 

7 Bagaimanakah kualitas listrik prabayar ?  

8 
Apakah keuntungan dan kerugian masyarakat menggunakan 
listrik prabayar ? 

 

9 
Seperti apakah image yang telah di kenal masyarakat tentang 
listrik prabayar? 

 

10 
Bagaimana cara humas membangun brand image listrik 
prabayar di kalangan masyarakat? 

 

11 
Apakah kinerja humas di PLN WS2JB menggunakan sistem 
komunikasi islami? 

 

 

Wawancara 2 

NO PERTANYAAN INFORMAN 

1. Bagaimana proses penyampaian informasi di PLN apakah 

sesuai fakta? 

 

2 Prosedur apakah yang digunakan PLN WS2JB sebelum 

penyampaian informasi? 

 



 

 

 

 

3 Siapakah yang menyampaikan informasi tersebut?  

4 Media apa saja yang digunakan PLN WS2JB?  

5 Bagaimana Efektifitas penyampaian informasi di PLN WS2JB?  

6 Apakah informasi yang di berikan tepat sasaran?  

7 Apakah penyampaian informasi menggunakan pendapat yang 

masuk akal dan mudah di terima? 

 

8 Didalam melayanni masyarakat apakah seorang humas PLN 

membedakan factor pendidikan? 

 

9 Apakah dalam penyampaian informasi humas mempunyai kode 

etik tersendiri dan tidak memprovokasi pihak lain? 

 

 

 

Pelanggan : 

NO PERTANYAAN INFORMAN 

1 
Bagaiman pendapat anda tentang produk baru yaitu listrik 
prabayar atau listrik pulsa yang telah di keluarkan oleh PLN ? 

 

2 
Apakah pendapat anda tentang keuntungan dan kerugian 
memakai listrik pulsa? 

 

3 
Seperti apa pendapat anda tentang pelayanan yang telah 
dilakukan oleh PLN? 

 

4 
Apakah pendapat anda tentang cara komunikasi petugas PLN 
yang menyampaikan informasi mengenai ketenagalistrikkan? 

 

5 
Apakah pendapat anda tentang pembangunan citra yang telah 
di lakukan oleh PLN? 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP   
Curriculum vitae 

 
 
 

Data pribadi/personal detail 

Nama / Name : Utari 
Alamat / Address : Jl. Perindustrian 1 lrg. Demang Rt69 Rw14 kel. Kebun 

bunga kec. Sukarami KM 9 Palembang 
Nim  : 1151-0021 
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam ( KPI ) Konsentrasi Humas 
Jenis Kelamin /Gender : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang,24 Juli 1994 
Agama / Religion : Islam 
Status : Belum Menikah 
Warga Negara / Nationality : Indonesia 
No Telp/ Phone : 082371689317 
Ayah  : A. Karim 
Ibu  : Jamilah 
Alamat Orang Tua : Jl. Perindustrian 1 lrg. Demang Rt69 Rw14 kel. Kebun 

bunga kec. Sukarami KM 9 Palembang 
 
 
Riwayat Pendidikan Dan Pelatihan 
Jenjang Pendidikan 
 

Periode Sekolah Jurusan 
1999 - 2005 SD Negeri 188 Palembang - 

2005 - 2008 SMP Muhammadiyah 14 
Palembang 

- 

2008 - 2011 MA Inayatullah Banyu Asin IPS 

 
Pendidikan Non Formal / Training-Seminar 
 
1. 2011-Seminar Nasional Entrepreneur 
2. 2012-Seminar Persemaian Nilai Budaya Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa 
3. 2012-Kuliah Umum & Seminar Nasional Kedaulatan Energy 
4. 2012-Seminar Institute for regional development Strategis 
5. 2012- The new you training 
6. 2013-Workshop Seputar Indonesia Goes To Campus 
7. 2013-Seminar Pemilukada dan Pembangunan Berkelanjutan di SUMSEL 
8. 2013- Pelatihan Tingkat Dasar Satuan Pengamanan 
9. 2013-Pendidikan Program Aplikasi Dan Keahlian Komputer 
10. 2014-Pelatihan pengembangan kompetensi SKKNI bagi sumber daya manusia KUKM di bidang 

ritel koperasi 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


