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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. HALEYORA 

POWER AREA DUMAI

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Haleyora Power (biasa disingkat HP) didirikan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan listrik di area tambang PT Antam yang akan dibuka didaerah 

Halmahera, Maluku. Sebagai antisipasi maka PT PLN membentuk anak 

perusahaan yaitu PT Haleyora Power yang akan mendirikan dan 

mengoperasionalkan pembangkit listrik 300 MW. Dimana 100% hasil produksi 

listrik tersebut dimaksudkan untuk melayani operasional tambang PT Antam dan 

proses pengolahan di smelternya. 

Tetapi setelah dilakukan beberapa kali negosiasi antara kedua pihak, 

terdapat ketidak sepakatan dalam masalah penetapan harga jual dan beli listrik, 

kemudian berujung pada pembatalan transaksi tersebut antara PT PLN dengan PT 

Antam . 

Berdasarkan hal tersebut, juga untuk mengantisipasi dinamika perubahan 

bisnis yang dihadapi PLN, maka HP jadi diarahkan untuk mengelola bisnis 

penjualan tenaga listrik (ritel), yang di masa mendatang diperkirakan akan makin 

kompetitif melalui pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan layanan dan 

tarif khusus, sehingga dapat menekan subsidi. 

Sebagai tahap awal, Direksi PLN telah melakukan kerjasama dengan PT 

Pelindo II untuk menyalurkan dan menjual listrik kepada tenants di kawasan milik 

Pelindo II dengan skema penjualan listrik secara bulk dan tarif premium kepada 

perusahaan patungan yang dibentuk oleh Pelindo II dengan HP sebagai wakil dari 

PLN. Perjanjian pendirian perusahaan No. 001/041/HP/2012 telah ditandatangani 

pada 4 Oktober 2012.  

Perusahaan patungan ini selanjutnya menyalurkan listrik kepada tenants 

dengan tarif “business to business” (B2B). Selain bisnis tersebut, HP juga 

ditugaskan untuk mendukung layanan operasi dan pemeliharaan bidang transmisi 

dan distribusi tenaga listrik, bekerja sama dengan unit-unit PLN Wilayah melalui 
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Keputusan Direksi No. 459.K/DIR/2012 tertanggal 14 September 2012, tentang 

Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 

Ketenagalistrikan. 

 

1.2 VISI & MISI 

1.2.1 VISI PERUSAHAAN 

Visi Haleyora Power adalah “Global Electricity Network Service Solution 

(GENSS).”Global Di antara perusahaan sejenis secara kapabilitas perusahaan 

mampu menjadi pemimpin di Indonesia dan Asia Tenggara. Electricity Network 

Service Solution Perusahaan mampu sebagai penyedia solusi dalam system 

ketenagalistrikan dan bidang lainnya, dalam hal ini perusahaan bergerak di bidang 

Distribution, Transmision, sales and service yang berperan sebagai Managing 

Assets, Operating Assets dan Assets Services. 

 

1.2.2 MISI PERUSAHAAN 

Perusahaan berkolaborasi dalam mewujudkan Misi Portofolio PLN Group 

yaitu SOLID (Securing of Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, 

Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New 

Edge). Agile in obtaining new opportunities and challenges. 

Perusahaan dituntut untuk dapat bergerak lincah untuk mendapatkan 

peluang dan menghadapi tantangan yang ada baik di captive market maupun non 

captive market. Responsive in providing the best service to customers 

Perusahaan selalu renponsif dalam memberikan pelayan yang terbaik 

kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai orientasi utama. Engage 

stakeholders to increase the value of the company. 

Perusahaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan 

nilai – nilai yang ada pada Perusahaan. 

 

1.2.3 Tata Nilai 

Tata Nilai Haleyora Power yaitu “Haleyora Power Terbaik” sebagai 

penunjang visi dan misi, dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Prinsip (Belief) 

Tumbuh Berkembang dengan Integritas dan Keunggulan (Terbaik). 

2. Pikiran (Value) 

a. Sinergi : Bekerja sama dengan produktif dengan seluruh pihak terkait 

dilandasi sikap saling menghargai, dan menghormati. 

b. Profesionalisme : Cerdas, tuntas, antusias dan akurat dalam melihat aspek 

bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam mencapai 

kinerja terbaik secara efektif dan efisien 

c. Berkomitmen pada Pelanggan : Komitmen memberikan pengalaman 

terbaik (dari sisi produk, layanan, dan tarif) bagi pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. 

3. Perilaku (Behaviour) 

a. Satu : 

Satu ucapan dan tindakan: Senantiasa menunjukkan perilaku konsisten 

antara ucapan dan tindakan, disiplin, dan memenuhi komitmen. 

Satu arah dan tujuan: Senantiasa mengacu pada arah dan tujuan 

perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Satu arah dan tujuan: Senantiasa mengacu pada arah dan tujuan 

perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

b. Maju : 

Belajar dan berkembang: Menunjukkan inisiatif untuk meningkatkan 

keahlian dan potensi dirinya serta orang lain. 

Gigih dan gesit: Menunjukkan semangat kerja yang tinggi, cepat 

beradaptasi, proaktif, memberikan respon yang cepat dan tepat, serta 

pantang menyerah. 

Kreatif dan inovatif: Mampu menghasilkan ide-ide/gagasan baru, cara 

baru, dan berani mengambil terobosan & inovatif serta menjadi pelopor 

dalam aplikasinya untuk keberlangsungan Perusahaan. 

c.  Handal : 

Jujur dan berani: Dapat dipercaya dan berani mengambil risiko demi 
tercapainya tujuan Perusahaan. 
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Peduli & Kompeten: Memiliki kepekaan dan kecakapan untuk 

menjadi pelopor dalam mengubah lingkungan dan kondisi perusahaan ke 

arah yang lebih baik. 

Berwawasan sosial dan bisnis: Memahami cara-cara menempatkan 

diri dan mengambil tindakan yang tepat dalam lingkungan sosial dan 

berorientasi keberlanjutan bisnis perusahaan. 

 

1.2.4 MOTTO 

Safety perusahaan memastikan tercapainya Zero Accident dalam seluruh 

lingkup pekerjaan. Integrity perusahaan memastikan integritas/kejujuran setiap 

Tenaga Kerja dan Organ Perusahaan melakukan kegiatan yang mengedepankan 

Integritas perilaku, Integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa 

berdasarkan Good Corporate Governance (GCG). 

Quality perusahaan memastikan pengelolaan Project berbasis kepada Work 

Service Resource Management dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan 

berdasarkan proses bisnis yang excellence berbasis Teknologi Informasi, sehingga 

perusahaan menjadi Trend Setter dan Quality Setter. 

 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah Gambaran 

diri organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan 

atau jabatan masing-masing yang di susun berbentuk seperti bagan. Pembentukan 

struktur organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang 

dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian akan mencapai suasana 

kerja yang baik dan menghindari dapat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan sehingga 

proses produksi perusahaan dapat berjalan baik dan lancer  

Yang dimaksud dengan organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan 

antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan 
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tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu 

organisasi yang teratur. Adapun dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar 

sebagai berikut : 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Sedangkan tujuan organisasi adalah :

a) Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja.

b) Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari

atasan dan bawahan.

c) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan tertentu.

d) Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan.

Dengan demikian agar fungsi, kedudukan maupun antara orang-orang yang 

menjalankan semua aktifitas dalam organisasi yang lebih jelas, maka suatu 

organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu 

sendiri adalah “Suatu kerangka yang mewujudkan pula tetap dari hubungan yang 

diantara bidang tertentu” 
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STRUKTUR ORGANISASI 
PT.HALEYORA POWER AREA DUMAI 
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1.4 RUANG LINGKUP 
 

 
Gambar 1.1 Ruang Lingkup PT Haleyora power 
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