
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi dunia seperti tanpa batas-batas konvensional, 

perkembangan ilmu pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama ditempat 

yang berbeda informasi dapat diperoleh dengan mudah. Bersamaan dengan 

perkembangan tersebut, terjadi ledakan informasi yang didorong oleh pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika semuanya sudah 

berbasis teknologi, maka siapa pun itu seperti dihadapkan pada suatu pilihan 

untuk menggunakan atau memerlukan suatu teknologi yaitu teknologi informasi 

dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, untuk itu 

pemerintah dituntut agar melaksanakan pembangunan yang adil dan merata 

diseluruh kawasan Indonesia. Pemerintah adalah semua aktivitas yang 

terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, yang 

berlandaskan pada dasar Negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah Negara itu 

demi tercapainya tujuan negara. 

Pada dasarnya tugas umum pemerintah adalah melayani masyarakat yang 

berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data 

maupun informasi yang penting bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan menjamin penyedian pelayanan publik sesuai dengan asas-asas 

umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan 



 
 

2 

bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap 

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan baan hukum 

lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (UU no 25 tahun 

2009 bagian 1 pasal 1 no 1). 

 Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan yang lebih 

sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait,contohnya seperti pembayaran 

retribusi, pajak properti atau lisensi, dan pendidikan yang meruakan kegiatan yang 

dilakukan dalam masyarakat luas, lebih khusus lagi yaitu kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat seperti electronic procurement, manajemen dokumen 

berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hallain yang dapat disederhanakan 

dengan penggunaan internet. 

Pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar 

masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan 

nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem 

dari pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan tugas umum tersebut 
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pemerintah membutuhkan sistem dan teknologi informasi yang handal salah 

satunya adalah dengan menerapkan e-goverment. 

Penerapan e-government merupakan upaya pemerintah mengadopsi 

teknologi informasi untuk meningkat kan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya 

tersebut teknologi berperan sebagai “alat” yang diyakini dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan. 

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara(BUMN) yang bertugas menyuplai serta mengatur pasokan listrikdi 

Indonesia.  PLN sebagai salah satu perusahaan pemerintah yang bersifataktif 

dalam pembangunan dan bertanggung jawab dalam penyediaan listrikbagi 

masyarakat. PT. PLN (Persero) mempunyai hak monopoli terhadap 

penjualanlistrik di Indonesiayang mengacu berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 

2009 Tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 133) yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang 

ketenagalistrikan.  

Dengan adanya hak monopoli tersebut, maka PT. PLN (Persero) memiliki 

jumlah konsumen yang sangat banyak yang terdiri atas perumahan, gedung, 

perkantoran, serta industri-industri.Setiap tahunnya kebutuhan akan listrik di 

Indonesia terus meningkat, sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan 

masyarakat diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia.  

PT. PLN yang bersifat melayani kepentingan umum ataupublikutility, 

yang dituntut untuk mampu mempertinggi poduktifitas masyarakat dalam 

usahamerealisasi perkembangan Regional dan Nasional. Perusahaan Listrik 
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Negara (PLN) sebagai satu-satunya BadanUsaha Milik Negara (BUMN)  yang 

mensuplay energi listrik untuk kebutuhan masyarakat. PT. PLN juga merupakan 

salah satu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang memperoleh penghargaan 

keterbukaan informasi publik (KIP) dari pemerintah.  

PT. PLN telah menjalankan kewajiban sebagai BUMN diantaranya 

menyediakan informasi publik, serta melayani permohonan informasi dan 

melakukan pengelolaan sesuai Undang- undang UU No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik  dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam 

pasal 7 ayat (1)  Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau 

menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada 

Pemohon informsi publik, selain informasi yang dikecuaikan sesuai dengan 

ketentuan. Undang-undang  No 14 Tahun 2008 bertujuan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, akuntabel serta efektif 

dan efisien. 

Dalam mewujudkan e-goverment PT.PLN menyediakan pelayanan online 

dengan cara mengupdate informasi yang dapat diakses melalui website PLN 

www.pln.co.id. Website ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT. 

PLN yang dulunya secara manual menjadi online. Manfaat pelayanan online ini 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi biaya, dan 

meminimalisir calo. 

PT. PLN (Persero) Rayon Panam merupakan perusahaan pelayanan jasa 

yang bertugas membangkitkan dan mendistribusikan tenaga listrik kepada 

pelanggan di daerah Panam. Selama ini PT. PLN (Persero) Rayon 

http://www.pln.co.id/
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Panammelakukan pelayanan pendaftaran pasang baru dan perubahan daya dengan 

cara pelanggan atau calon pelanggan datang langsung ke loket PT.PLN (persero) 

Rayon panam. Melihat banyaknya masalah dalam pelayanan ini baik yang 

merugikan masyarakat sebagai pelanggan maupun PT.PLN itu sendiri. Seiring 

berjalannya waktu dan untuk mengembangkan pelayanan suatu perusahaan maka 

dibuatlah suatu inovasi demi mempertahankan eksistensi dan juga untuk 

kemajuan serta pengembangan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.Bentuk inovasi yang dilakukan oleh PT.PLN (persero) adalah dengan 

menggunakan Sistem Informasi Website PLN. 

PT.PLN (persero) Rayon Panam menekankan seluruh calon Pelanggan 

atau pelanggan untuk memanfaatkan atau menggunakan sistem informasi website 

untuk mendapatkan pelayanan dari PT.PLN (persero) Rayon Panam. Namun 

faktanya PT.PLN (persero) tidak konsisten dalam melakukan pelayanan online 

karena masih adanya calon pelanggan/pelanggan yang datang ke loket PT. PLN 

(persero) Rayon Pamam untuk mendapatkan pelayanan. Berikut adalah 

perbandingan jumlah pelanggan atau calon pelanggan yang mendaftar pasang baru 

melalui website dan loket PT.PLN (persero) Rayon Panam, dan perbandingan 

jumlah pelanggan yang mendaftar perubahandaya melalui website dan loket 

PT.PLN (persero) Rayon Panam: 
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Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pelanggan yang mendaftar Pasang Baru 

secara online dan manual di PT. PLN (Persero) Rayon Panam 

dari tahun 2012-2017 

 

No Tahun Pelanggan 

Online 

Presentase 

(%) 

Pelanggan 

Manual 

Presentase 

(%) 

1 2012 4.377 100 0 0 

2 2013 8.999 82 1.997 18 

3 2014 10.514 75 3.417 25 

4 2015 10.189 72 3.871 28 

5 2016 10.094 59 7.043 41 

6 2017 10.205 50 10.159 50 

  Sumber:PT PLN (persero) Rayon Panam, 2017 

 

Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pada tahun 2012 tidak ada pelanggan yang 

mendaftar ke loket PT.PLN (persero) Rayon Panam. Data pelanggan yang 

mendaftar ke loket PT.PLN (persero) Rayon Panam setiap tahunnya meningkat. 

Pada tahun 2013 pelanggan yang mendaftar melalui loket PT.PLN (persero) 

Rayon Panam  berjumlah 1.997 pelanggan. Pada tahun 2014 Jumlah pelanggan 

yang mendaftar melalui loket  PT.PLN (persero) Rayon Panam berjumlah 3.417 

pelanggan. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pelanggan yang mendaftar ke 

loket dengan jumlah 3.871. Pada tahun 2016 berjumlah 7.043  peninggkatan yang 

sangat tinggi pada tahun 2017 dengan jumlah pelanggan yang mendaftar ke loket 

PT.PLN (persero) Rayon Panam berjumlah 10.159 pelanggan. 
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Tabel 1.2  Perbandingan Jumlah Pelanggan yang mendaftar Perubahan 

Daya secara online dan manual di PT. PLN (Persero) Rayon 

Panam dari tahun 2012-2017 

 

No Tahun Pelanggan 

Online 

Presentase 

(%) 

Pelanggan 

Manual 

Presentase 

(%) 

1 2012 60 100 0 0 

2 2013 1.170 33 2.374 67 

3 2014 1.977 70 816 30 

4 2015 1.183 33 2.393 67 

5 2016 1.355 47 1.509 53 

6 2017 1.030 44 1.287 56 

  Sumber:PT PLN (persero) Rayon Panam, 2017 

Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa pada tahun 2012 tidak ada pelanggan yang 

mendaftar perubahan daya melalui loket PT.PLN (persero). Pada tahun 2013 

terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang daftar ke loket PT.PLN (persero) 

sebanyak 2.374 pelanggan. Sedangkan yang daftar melalui website pada tahun 

2013 berjumlah 1.170. Pada tahun 2014 pelanggan yang melakukan perubahan 

daya melalui loket PT.PLN (persero) Rayon Panam berjumlah 816 Pelanggan. 

Sedangkan yang melakukan perubahan daya melalui website menigkat dengan 

jumlah 1.977 pelanggan. Pada tahun 2015 terjadi Peningkatan jumlah pelanggan 

yang mendaftrar melalui loket PT.PLN (persero) Rayon Panam dengan jumlah 

2.393 pelanggan , sedangkan pelnggan yang melakukan perubahan daya melalui 

website PT.PLN (persero) Rayon Panam berjumlah 1.183 pelanggan. Masih 

banyaknya pelanggan yang datang ke loket PT.PLN (persero) Rayon Panam untuk 

mendaftar perubahan daya. 
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Pengajuan permohonan pemasangan baru dan perubahan daya oleh 

pelanggan atau calon pelanggan dengan menggunakan website PLN lebih efektif 

dan efisien. Pegawai PT. PLN akan dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih 

cepat, karena data-data pelanggan diinput sendiri oleh pelanggan atau calon 

pelanggan. Dan kelebihan dari pelayanan online ini, pengajuan permohonan 

pasang baru dan perubahan daya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Kekurangan dari pelayanan online ini adalah gangguan dari jaringan. Dan 

kelebihan dari pelayanan manual atau dengan cara pelanggan atau calon 

pelanggan datang ke loket PT.PLN, pelanggan hanya memberikan data atau 

identitas pelanggan atau calon pelanggan kemudian yang menginput data atau 

identitas tersebut adalah pegawai PLN. Kekurangan dari pelayanan manual ini 

adalah dapat menyebabkan antrian di loket PLN dan menggunakan jasa calo 

dalam melakukan permohonan pasang baru dan perubahan daya.  

Kelebihan dan kekurangan pelayanan online dan manual itulah yang 

menyebabkan pelanggan atau calon pelanggan memilih pelayanan mana yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau calon 

pelanggan.Kurangnya sosialisasi mengenai pelayanan online menjadi salah satu 

penyebab pelanggan atau calon pelanggan memilih pelayanan secara manual. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar penerimaan 

pelanggan terhadap penggunaan sistem informasi web site PLN di PT.PLN 

(persero) Rayon Panam. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

mengangkat judul penelitian, sebagai berikut: ANALISIS PERBANDINGAN 

PELAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE DAN MANUAL DI PT.PLN 

(PERSERO) RAYON PANAM 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelayanan publik secara online di PT.PLN (persero) Rayon 

Panam ? 

2. Bagaimana pelayanan publik secara manual di PT.PLN (persero) Rayon 

Panam ? 

3. Bagaimana perbandingan pelayanan publiksecara online dan manual di 

PT.PLN (persero) Rayon Panam ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai dengan baik. Tujuan-tujuan tersebut yaitu: 

1. Mendeskripsikan pelayanan publik secara online di PT.PLN (persero) Rayon 

Panam 

2. Mendeskripsikan pelayananpublik secara manual di PT.PLN (persero) Rayon 

Panam 

3. Mendeskripsikan perbandingan pelayanan publiksecara online dan manual di 

PT.PLN (persero) Rayon Panam. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan input atau masukan dalam rangka pengembangan 

ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan pemahaman bagi pelanggan PT.LN (persero) khususnya 

dalam pelaksanaan pelyanan online berbasis web dan pelayanan manual 

dalam pengurusan administrasi pengurusan pasang baru dan perubahan daya, 

sehingga pekerjaan administrasi pengurusan Pasang Baru dan Perubahan 

Daya dapat berjalan sesuai  dengan cepat, mudah, dan menghasilkan 

pekerjaan yang maksimal. 

1.5 Batasan Penelitian 

PT.PLN (persero) Rayon Panam melakukan inovasi dalam bentuk 

pelayanan online dalam pelayanan pasang baru dan perubahan daya. Pelayanan 

online juga dilakukan dalam pembayaran tagihan listrik.Website PLN selain untuk 

permohonan pasang baru dan perubahan daya, juga untuk penyampaian keluhan 

oleh pelanggan, penyampaian informasi dari PT.PLN  seperti tagihan listrik 

perbulan dan lainnya. Peneliti membatasi penelitian ini dengan mengkaji 

perandingan pelayanan publik secara online dan manual dalam permohonan 

pasang baru dan perubahan daya 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar menjadi suau kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai 

dengan fokus yang ingin dicapai maka dibuatlah sistemetika penulisan. Adapun 

sistematika yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rrumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini Menjelaskan secara teoritis mengenai hal-hal dan 

teori-teori yang mendukung dalam menganalisis Perbandingan 

Pelayanan Publik Secara Online dan Manual dan menjawab 

masalah dalam penelitian 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian,waktu dan lokasi 

penelitian, jenis sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data kualitatif 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan proses pengumpulan data, pengolahan 

data dan hasil yang telah didapat saat melakukan tugas akhir ini 
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BAB V  PENUTUP 

Berisi mengenai hasil pengujian analisis Perbandingan Pelayanan 

Publik Secara Online dan Manual di PT. PLN (persero) Rayon 

Panam 


