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ABSTRAK 

 

Pelayanan online pada dasarnya merupakan salah satu bentuk inovasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan di PT.PLN (persero) Rayon Panam, yaitu 

melalui sistem informasi website. PT.PLN (persero) Rayon Panam menekankan 

kepada seluruh pelanggan atau calon pelanggan untuk memanfaatkan sistem 

informasi website dalam pendaftran pasang baru dan perubahan daya. Namun, 

dari pelaksanaannya masih ditemukan pelanggan atau calon pelanggan yang 

melakukan pendaftran pasang baru dan perubahan daya secara manual di Loket 

PLN. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2017, pelanggan yang mendaftar 

pasang baru melalui website PLN berjumlah 10.205 pelanggan, sedangkan 

jumlah pelanggan yang mendaftar pasang baru  melalui loket PLN berjumlah 

10.159. dan Pelanggan yang mendaftar perubahan daya melalui website 

berjumlah 1.030 pelanggan sedangkan yang mendaftar perubahan daya melalui 

loket PLN berjumlah 1.287 pelanggan. Adapun yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah  untuk (1)Mendeskripsikan pelayanan publik secara online 

di PT.PLN (persero) Rayon Panam (2)Mendeskripsikan pelayanan publik secara 

manual di PT.PLN (persero) Rayon Panam (3) Mendeskripsikan perbandingan 

pelayanan publiksecara online dan manual di PT.PLN (persero) Rayon Panam. 

Dengan merujuk pada Kepetusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dengan 

pendekatan kualitatif. Yang menjadi informent dalam penelitian ini adalah 

menejer PT.PLN (persero) Rayon Panam, Pegawai bagian pelayanan pelanggan, 

pelanggan online dan pelanggan manual. Berdasarkan hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa perbandingan pelayanan publik secara online dan 

manual terletak pada segi prosedur pelayanan. Perbandingan dari segi waktu 

penyelesaian pelayanan manual di loket PLN memerlukan waktu yang lama pada 

saat petugas melakukan pendaftaran sedangkan pelayanan online bisa dilakukan 

kapan saja dan dimana saja. Biaya pelayanan online lebih transparan 

dibandingkan biaya pelayanan manual. Kesesuaian produk yang dihasilkan 

pelayanan online dan manual sama, karena masih tanggung jawab PT.PLN 

(persero) Rayon Panam. Sarana dan prasaranan pelayanan online lebih 

meningkat dari yang sebelumnya karena ada penambahan sistem Informasi 

website sedangkan sarana pelayanan secara manual dinilai masih kurang. 

Pegawai yang bertugas dalam pelayanan online mampu bekerja sesuai dengan 

bidangnya sedangkan kemampuan petugas dalam pelayanan manual dinilai 

masih kurang. 
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