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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perbandingan Pelayanan Publik 

Secara Online dan Manual di PT.PLN (persero) Rayon Panam  maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Publik secara Online di PT. PLN (persero) Rayon Panam   

Pelayanan publik secara online di PT. PLN (persero) Rayon Panam  dipilih 

oleh pelanggan yang mengerti cara menggunakan sistem informasi website. 

Kelebihannya adalah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selagi 

terkoneksi jaringan internet yang bagus. Biaya pelayanannya sudah 

transparan. Sarana dan prasarana pelayanan dinilai sudah baik. Dan 

kompetensi petugas pemberi pelayanan dinilai sudah bekerja sesuai dengan 

bidangnya.  

2. Pelayanan Publik secara Manual di PT. PLN (persero) Rayon Panam   

Pelayanan Publik secara manual di PT. PLN (persero) Rayon Panam 

dilakukan oleh pelanggan yang tidak tahu cara mendaftar secara online di 

website PLN. Waktu pelayanan hanya pada jam kerja. Biaya pelayanan belum 

transparan, sarana dan prasaranan pelayanan dinilai masih kurang dan 

kompetensi petugas pemberi pelayanan belum bekerja sesuai dengan 

bidangnya 
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3. Perbandingan Pelayanan publik secara online dan manual di PT.PLN (persero) 

Rayon Panam. 

 

Pelayanan publik secara online di PT.PLN (persero) Rayon Panam dinilai 

lebih baik dibandingkan dengan Pelayanan publik secara manual di PT.PLN 

(persero) Rayon Panam. Karena pelayanan publik secara online dapat 

dilakukan kapan saja dan dimana saja selagi terkoneksi jaringan internet, 

sedangkan pelayanan publik secara manual hanya dilakukan pada saat jam 

kerja. Pelayanan publik secara online ini menutup kemungkinan adanya calo 

sedangkan pelayanan publik secara manual masih adanya calo dalam 

pengurusan administrasi Biaya pelayanan publik secara online lebih 

transparan dibandingkan biaya pelayanan secara manual. Sarana dan prasarana 

pelayanan secara manual sudah meningkat sedangkan sarana prasarana 

pelayanan secara manual dinilai masih kurang. Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan dinilai sudah bekerja sesuai dengan bidangnya sedangkan 

kompetensi petugas pemberi pelayanan secara manual dinilai masih kurang. 

Meskipun pelayanan publik secara online dinilai lebih baik, namun masih 

banyak pelanggan yang memilih pelayanan secara manual. 

6.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti 

akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya 

ditanggapi untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi 

penyelenggaran pelayanan publik di PT.PLN (persero) Rayon Panam sebagai 

berikut: 
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1. Kepada pihak PT.PLN (persero) Rayon panam agar lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan dan lebih fokus kepada hasil pelayanan yang diberikan 

baik secara online maupun manual. Sebaiknya pelayanan secara manual di 

PT.PLN (persero) Rayon panam lebih transparan pada masalah biaya atau 

tarif pelayanan pasang baru dan perubahan daya. 

2. Kepada pihak pelanggan PT.PLN (persero) Rayon panam  agar lebih 

mempertimbangkan dalam memilih pelayanan publik di PT.PLN (persero) 

Rayon Panam. Suaya tidak hanya menuntut hasil pelayanan yang baik. 

Namun juga harus ikut berpartisipasi dalam peningkatan pelayan publik di 

PT.PLN (persero) Rayon panam. Karena Pihak PT.PLN (persero) Rayon 

panam telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menyampaikan 

keluhan dan saran yaitu website dan call center 123. Agar Pihak PT.PLN 

(persero) Rayon panam terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 


