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ANALISIS PERBANDINGAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN SISTEM MANUAL DAN ONLINE

(Studi Pembayaran Rekening Listrik Di Perusahaan Listrik Negara
Kota Samarinda)

Sutatik1

Abstrak

Penelitian ini berupaya membandingkan pelayanan publik dengan sistem
manual dan online dalam pembayaran rekening listrik. Jenis penelitian ini
menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam menentukan Key informan atau
informan kunci dilakukan dengan metode Snowball sampling dan excidental
sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran Perusahaan Listrik Negara
menjadi lebih detail dan rinci. Perbandingan pelayanan publik dalam
pembayaran rekening listrik dengan sistem manual dan online bisa dilihat dari
hal mekanisme, biaya/retribusi dan waktu pelayanan. Berkenaan dengan
mekanisme sistem manual dan online perbedaan mekanisme pembayaran secara
manual di kantor PLN berjalan lebih lama dan kurang efektif bagi pelanggan
dengan adanya perubahan pelayanan pembayaran listrik secara online menjadi
lebih mudah dan efektif bagi pelanggan. Biaya pelayanan manual PT. PLN
terdapatnya beban biaya sebesar Rp.1.500.- untuk retribusi atau administrasi
sedangkan biaya untuk pelayanan online sebesar Rp. 2.500. Waktu pelayanan
sistem manual 20-30 / transasksi sedangkan dengan sistem online hanya 2-5
menit / transaksi. Perbedaan dalam mekanisme kerja, biaya/retribusi dan waktu
pelayanan berimplikasi terhadap pendapatan, kecepatan bertransaksi dan
profesionalime kerja karyawan. Pendapatan manual pada tahun 2004 PLN
Rp.1.683.490.050.00 dan pendapatan dengan sistem online tahun 2005 PLN
mengalami peningkatan Rp.1.754.523.850.00. Kecepatan bertransaksi dari sistem
manual menjadi sistem online, menjadikan PLN semakin lebih baik dalam hal
pelayanan publik. Adanya hubungan Profesionalisme Kerja pegawai
menghasilkan bentuk kerjasama yang baik dan profesional yang menghasilkan
hasil kerja yang maksimal dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama
adanya perubahan sistem manual menjadi online yaitu adanya perbaikan layanan
terhadap masyarakat.

Kata Kunci: pelayanan publik, perbandingan, manual, online, pembayaran
listrik PLN, Samarinda
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Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan

manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan,
seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu
manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat
dilaksankan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan
meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan
bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti
dalam dunia bisnis (penggunaan e- commerce), pemerintahan (e-government),
pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory),
perbankan (e-banking), pembayaran (Transfering) dan lainnya, yang kesemuanya
itu berbasiskan elektronika.

Seperti telah disinggung diatas, salah satu penerapan penggunaan teknologi
dalam pembayaran yaitu transfering. World Bank memberikan definisi untuk
istilah tranfering yaitu penggunaan teknologi informasi oleh BUMN dan lembaga
pemerintahan serta perbankan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan
hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan pelaku perbankan yang lain.
Sedangkan pengertian yang lain mendefenisikan pembayaran yang dibagi lagi
yaitu online sevices adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar
baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis.

Pelayanan Publik kepada masyarakat 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 adalah kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat luas, lebih khusus
lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti electronic
procurement, manajemen dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-
hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet.

Penerapan transfering bertujuan untuk membangun hubungan yang baik
antara suatu lembaga dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis yang
berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat
masyarakat terus mengalami perubahan (dinamis), sehingga pelaku usaha atau
BUMN 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, dan Transfering-Online adalah salah satu caranya.
Selain itu tujuan penerapan transfering online adalah untuk mencapai suatu tata
cara pelayanan yang baik (good service). Good service memiliki beberapa unsur
salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi. Dengan penerapan transferring
Online maka akan membantu tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga
atau BUMN dalam mendukung pelayanan yang baik (good service). Penerapan
transferring online dapat memangkas struktur birokrasi lembaga yang terlalu
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panjang dan berbelit-belit, memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat
juga meningkatkan kinerja  lembaga.

Salah satu perusahaan yang telah menerapkan system ini adalah PT PLN
(Persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang
kelistrikan yang dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja maupun kualitas
dalam bidang usahanya. PT PLN (Persero) adalah perusahaan monopoli di
Indonesia. Namun, itu tidak lantas membuat PT PLN (Persero) tidak melakukan
yang terbaik dalam usahanya. Di tengah era globalisasi ini, maka tak ada pilihan
lain bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk PT PLN (Persero) untuk
berusaha meraih kesejajaran dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia dan
menjadi World Class Company (WCC).

PT. PLN (Persero) Pusat Samarinda (Gajah Mada) merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang melayani kepentingan umum dan bergerak di bidang
pelayanan pembayaran rekening listrik yang dulu secara manual dan sekarang
sudah menjadi pembyaran online serta pelayanan pemasangan baru dan
perubahan daya, pelayanan keluhan pelanggan mengenai kecepatan pembayaran
rekening listrik agar mengurai antrian panjang dari pelanggan agar pelayanan
untuk masyarakat menjadi lebih baik.

Berangkat dari berbagai masalah yang telah teridentifikasi tersebut diatas
maka pertanyaan penelitian yang penulis sampaikan adalah (a)bagaimana
pelayanan Publik PT. PLN dengan sistem manual dan online di kota Samarinda ?
(b)bagaimana implikasi pelayanan publik dalam pembayaran rekening listrik
pascabayar dengan sistem manual dan sistem online pada PT.PLN di Kota
Samarinda ? apa saja keuntungan dan kekurangannya ?

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pemerintah dan pihak terkait
serta masyarakat mengenal dan mengetahui bagaimana tata cara dan
perkembangan yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Samarinda dalam memberikan
pelayanan publik khususnya dalam pembayaran rekening lisrik secara online

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Lovelock, Petterson & Walker dalam Tjiptono (2005:67)
mengemukakan perspektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap bisnis
jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama: (1)
operasai jasa; dan (2) penyampaian jasa.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu
diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat
terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat
persepsi mereka.
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Sistem Pembayaran Rekening Listrik Pascabayar dengan sistem Manual dan
Online

Di Samarinda PT. PLN berdiri sejak tahun 1972 hingga pada tahun 2004
menggunakan sistem manual yang mana pembayaran rekening listrik pelanggan
masih menggunakan lembaran cetak kuitansi dan membawa bukti pembayaran
bulan lalu beserta buku pembayaran rekening listrik pelanggan.

Sistem manual yang diberlakukan oleh PLN pada saat itu untuk mengecek
kebenaran pembayaran pada bulan sebelumnya ataupun untuk melihat adanya
peningkatan nilai kwh meter yang mempengaruhi jumlah uang yang dibayarkan
oleh pelanggan.

Dengan demikian maka pembayaran dengan sistem manual PT.PLN selain
harus menyiapkan buku rekening, tetapi juga menyiapkan kuitansi pembayaran 1-
3 bulan sebelumnya untuk mencocokan nomor meter pelanggan serta
mengantisipasi dalam melonjaknya pembayaran rekening listrik pelanggan di
PLN, sehingga memudahkan dalam pelayanan keluhan pelanggan dalam
pembayaran. Sedangkan pelayanan pembayaran rekening listrik sistem online
pelanggan tidak perlu menyiapkan dan menyerahkan berkas buku atau kuitansi
rekening sebelumnya di loket, hal ini menunjukan bahwa sistem online yang
disediakan oleh PLN berjalan dengan baik, karena data-data pelanggan sudah
tersimpan dalam database computer yang dapat diakses secara online oleh
petugas, bahkan dengan sistem online, pelanggan sudah dapat mengetahui berapa
jumlah beban listrik dan biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Perbandingan Pelayanan Publik dengan sistem Manual dan Online
Dalam kehidupan modern seperti ini, kepraktisan dan kecepatan menjadi

salah satu tuntutan pelayanan kepada pelanggan. Dalam pelayanan PT. PLN sejak
tahun 2004 melakukan proses transisi dari dua (2) sistem yaitu manual dan online
yang berkaitan dengan mekanisme, biaya/retribusi serta waktu pelayanan
pembayaran dalam pembayaran rekening pelanggan.

Mekanisme yang dilakukan oleh PT. PLN yang dimaksud disini adalah
proses prosedur dari pelayanan pembayaran rekening listrik pascabayar di PT.
PLN Samarinda. Dalam pelayanan ini penelitian akan dibandingkan antara sistem
secara manual dan Sistem secara Online.

Biaya produksi yang dimaksud disini adalah perbandingan biaya yang
dikeluarkan dengan sistem manual maupun sistem online. Dalam penelitian ini
peneliti membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk transaksi
secara manual dan transaksi online.

Waktu pelayanan yang dimaksud disini adalah waktu dalam melayani
masyarakat dalam melaksanakan transaksi pembayaran. Dalam penelitian ini
peneliti ingin meneliti tentang perbandingan waktu pelayanan yang terjadi dalam
melakukan pembayaran rekening listrik dengan sistem manual dan sistem online.

Dengan mengetahui hal tersebut diatas maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa proses-proses yang harus dilakukan berkaitan dengan
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pelayanan dalam perbandingan pelayanan sistem manual dan sistem online antara
lain untuk mengetahui mekanisme pelayanan, biaya produksi dan waktu
pelayanan di PT. PLN Kota Samarinda.

Pelayanan Publik dalam sistem manual dan sistem online memiliki
implikasi-implikasi seperti pada pendapatan, kecepatan bertransaksi dan
profesionalisme kerja karyawan.

Pendapatan disini yang dimaksud adalah banyaknya pemasukan dari
pendapatan di PT. PLN untuk pembayaran rekening listrik dengan sistem manual
dan sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan jumlah
pendapatan dari sistem manual dan sistem online.

Kecepatan bertransaksi disini yang dimaksud adalah cepatnya pelayanan
bertransaski dari mulai pendaftaran ke loket hingga penyelesaian tagihan rekening
dengan sistem manual dan sistem online.

Profesionalisme kerja pegawai yang dimaksud disini adalah sikap mental
dalam bentuk komitmen para pegawai suatu profesi untuk enantiasa mewujudkan
dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Disini peneliti ingin meneliti tentang
perbandingan sikap kerja karyawan PT. PLN dengan adanya perubahan sistem
kerja  manual dan online.

Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk

mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pelayanan Publik PT. PLN
pascabayar dengan sistem manual dan online kota Samarinda. Dalam penelitian
ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk
penulisan skripsi ini.Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak
memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan
bersedia memberikan data.

Pemilihan metode dan pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa
penelitian ini untuk mendeskripsikan keadaan dan fenomena apa adanya sesuai
dengan data-data dan fakta yang diperoleh dengan jelas di lokasi penelitian secara
sistematis. Dalam menentukan Key informan atau informan kunci dilakukan
dengan metode Snowball sampling dan excidental sampling.

Hasil Penelitian
Perbandingan Pelayanan Publik Dalam Pembayaran Rekening Listrik
Pascabayar Dengan Sistem Manual dan Sistem Online di PLN Kota Samarinda
1. Perbandingan Mekanisme Pelayanan

Mekanisme Pelayanan pembayaran Listrik pascabayar secara manual di
Kantor PLN berjalan dengan 6 langkah yang harus dilakukan oleh pelanggan,
sehingga banyaknya waktu pelanggan lebih banyak untuk menunggu antrian
ulang sebanyak 2 kali (mengantri nomor dan panggilan petugas) ) untuk dapat
melakukan pembayaran di loket PLN.
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Sedangkan mekanisme Pelayanan pembayaran Listrik pascabayar secara
online di Kantor PLN berjalan lebih mudah bagi pelanggan, dikarenakan waktu
pelanggan tidak terlalu lama menunggu panggilan antrian dari loket petugas, dari
6 langkah dengan sistem manual dipermudah menjadi 4 langkah dengan sistem
online, sehingga dapat terlihat bahwa pelanggan cukup mengantri 1 kali untuk
mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil secara elektronik menuju
meja loket yang telah kosong antrian.

2. Perbandingan Biaya/Retribusi
Perbandingan biaya pelayanan Manual dan Online di PT. PLN berdasarkan

hasil penelitian sebesar Rp. 1.000.- dengan rincian bahwa biaya dengan pelayanan
manual dibayarkan dengan besar administrasi Rp. 1.500.- dan biaya untuk
pelayanan online dikenakan biaya Rp. 2.500.- per transaksi. Sehingga perbedaan
biaya administrasi tersebut ini dianggap tidak memberatkan oleh PLN terhadap
pelanggan.

Dari perbandingan biaya tersebut dapat dilihat bahwa selisih 1.000 dari
sistem manual menjadi sistem online akan mendapatkan jumlah administrasi
sebesar Rp. 685.992.000.- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus
sembilan puluh dua ribu rupiah ) yang artinya besaran biaya tersebut meningkat
dari tahun 2004 yang menjadi tahun transisi menuju online sampai tahun 2013.
Hal ini dapat dilihat dalam table 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Estimasi Biaya dari Administrasi PLN

No Biaya Administrasi
Jumlah Pelanggan

dalam sebulan
Total

1
2

Rp.      1.500.00        (x)
Rp.      2.500.00        (x)

685.992 orang
685.992 orang

Rp. 1.028.988.000,-
Rp. 1.714.980.000.-

Selisih Rp.      1.000.00 Rp.    685.992.000.-
Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pengamatan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan
beban biaya retribusi dari Rp. 1.500 menjadi 2.500 dipergunakan oleh PLN untuk
subsidi silang yang digunakan untuk rumah sakit, penerangan jalanan, rambu-
rambu lalu lintas dan disertai laporan keuangan yang dapat di pertanggung
jawabkan oleh perusahaan sehingga biaya tambahan tersebut tidak memberatkan
pelanggan.

3. Waktu Pelayanan Pembayaran
Waktu pelayanan dengan sistem manual PT. PLN terhadap pembayaran

rekening listrik menjadikan ketelitian adalah yang utama, sehingga pelanggan
memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam melakukan pembayaran yaitu 20-30
menit satu pelanggan dari awal antrian dan menunggu antrian hingga
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menyelesaikan pembayaran. Pelayanan dengan sistem manual di PLN
menggunakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini menjadikan waktu yang
digunakan oleh pelanggan menjadi relative lebih lama dibandingkan dengan
sistem online. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Waktu pelayanan Manual dan Online

No Pelayanan Manual Pelayanan Online

1 Pelayanan dengan sistem manual 20 –
30 menit

Pelayanan dengan sistem online 2
– 3 menit

2 Pelayanan dengan sistem manual
menyiapkan kuwitansi rekening
pembayaran 1-3 bulan sebelumnya

Pelayanan dengan sistem Online
hanya memberikan nomor
pelanggan

3 Pelayanan manual dari 3 loket
menjadi 4 loket

Pelayanan online dari 4 loket
menjadi 6 loket

4 Pelayanan manual terdapat 6 langkah
pembayaran

Pelayanan manual terdapat 4
langkah pembayaran

5 Pelayanan manual tahun 2004 (senin-
jumat) buka dari jam 8 pagi hingga
jam 2 siang

Pelayanan online (senin-sabtu)
dari jam 8 pagi hingga jam 3 siang

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dengan sistem
manual memerlukan waktu cukup lama dengan prosedur yang panjang.
Sedangkan dengan pelayanan sistem online di PT. PLN dibuktikan dengan
bertambahnya loket dari 4 menjadi 6 loket layanan sehingga kecepatan dalam
bertransaksi dapat menjadi 2-3 menit untuk satu pelanggan. Pelayanan manual
pada tahun 2004 dibuka dari hari senin sampai jumat pada jam 8 pagi hingga 2
siang, sedangkan dengan pelayanan online senin – sabtu dari jam 8 hingga jam 3
siang.

Perbandingan Implikasi Pelayanan Publik Dalam Pembayaran Rekening
Listrik Dengan Sistem Manual Dan Sistem Online Di PT.PLN Kota Samarinda
1. Pendapatan.

Pengaruh yang paling besar dalam perbaikan pelayanan dari sistem manual
menjadi sistem online adalah nilai pendapatan PLN yang meningkat. Secara
bertahap PLN memperbaiki kekurangan pelayanan agar masyarakat menjadi
nyaman dan mudah dalam melakukan pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari
laporan keuangan manual PT. PLN tahun 2004 dalam tabel 4.6 dibawah ini :
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Tabel 4.6
Jumlah Pelanggan Manual Dan Online

Untuk Pendapatan Administrasi

No Tahun Jumlah Pelanggan Pendapatan Manual Pendapatan Online
1 2004 685.992 x 1.500 1.028.988.000,-
2 2005 629.064 x 2.500 1.572.660.000
3 2006 662.376 x 2500 1.655.940.000
4 2007 924.550 x 2500 2.311.375.000

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 yang
masih dengan sistem manual mendapatkan pendapatan sebesar
Rp.1.028.988.000,- yang merupakan total dari 4 loket utama, yaitu loket 1-2
untuk keterlambatan, loket 3-4 merupakan loket untuk pembayaran bulanan.
Pendapatan PLN meningkat secara signifikan sejak tahun 2005 yang mencapai
angka Rp. 1.572.660.000 dan pada tahun 2007 yang mencapai Rp.2.311.375.000.-

2. Kecepatan Bertransaksi
Kecepatan bertransaksi dari sistem manual menjadi sistem online,

menjadikan PLN semakin lebih baik dalam pelayanannya. Hal ini terkait dengan
mekanisme kerja yang lebih baik sehinga pelanggan semakin mudah mengakses
dan melakukan pembayaran akan tidak terlambat dalam pembayaran listrik setiap
bulannya.

3. Profesionalisme Kerja Karyawan
Profesionalisme Kerja Karyawan juga merupakan hal yang perlu

diperhatikan dalam rangka mengukur implikasi dari adanya perubahan sistem dari
manual menjadi Online. Profesionalisme Kerja pegawai terkait dengan efektivitas
pelayanan publik di Kantor PLN Kota Samarinda. Hal ini juga mendapatkan
respon yang baik dari pelanggan, respon tersebut dapat dilihat dalam Diagram 4.1
sebagai berikut :

Diagram 4.1

Tabel Kepuasan Pelayanan PLN

Pembayaran Rekening Listrik dengan Sistem Manual dan Sistem Online
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Dari diagram 4.1 dapat terlihat bahwa tingkat kepuasan dengan sistem
manual menjadi sistem online meningkat dari 40% hingga 60%, peningkatan
kepuasan pelanggan terpengaruh dari sikap professionalisme kerja karyawan
dalam hal kecepatan waktu. Hal ini dilihat dari kecepatan waktu pelayanan yang
diberikan oleh petugas PLN di loket, dari 20-30 menit menjadi 2-3 menit dengan
pelayanan online. Hal ini menimbulkan respon positif dari pelanggan tentang
kepuasaan hingga 60% dari 100 responden yang diberikan pertanyaan tentang
kepuasaan terhadap pelayanan petugas loket PLN.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian perbandingan pembayaran rekening listrik

dengan sistem manual menjadi sistem online, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Perbandingan pelayanan publik dalam pembayaran rekening listrik dengan

sistem manual dan online bisa dilihat dari hal mekanisme, biaya dan waktu.
Sehubungan dengan mekanisme kerja Manual dan Online perbedaan
mekanisme pembayaran secara manual di Kantor PLN berjalan lebih lama dan
kurang efektif bagi pelanggan, sehingga banyaknya waktu pelanggan lebih
banyak untuk menunggu antrian ulang dan panggilan dari loket petugas.
Terdapat 6 langkah-langkah mekanisme pelayanan pembayaran listrik secara
manual, sehingga dapat terlihat bahwa pelanggan mengantri sebanyak 2 kali
untuk dapat melakukan pembayaran di loket PLN. Mekanisme pelayanan
pembayaran listrik secara online menjadi 4 langkah, sehingga dapat terlihat
bahwa pelanggan cukup mengantri 1 kali untuk mengambil nomor antrian dan
menunggu dipanggil secara elektronik menuju meja loket yang telah kosong
antrian.

2. Berkenaan dengan Biaya pelayanan manual PT. PLN Kota Samarinda
terdapatnya beban biaya sebesar Rp. 1.500.- untuk retribusi atau administrasi
yang dibebankan oleh PLN Kota Samarinda ke pelanggan untuk masing-
masing rekening listrik pelanggan. Sedangkan biaya untuk pelayanan online
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dimasukan terhadap beban rekening pelanggan sebesar Rp. 2.500. Biaya
administrasi dari manual menjadi online naik Rp. 1.000.

3. Dengan perbedaan waktu pelayanan manual dan online terdapat pada sistem
pelayanan serta media yang digunakan. Dengan pembayaran manual maka
akan didapatkan waktu pelayanan 20-30 / transasksi sedangkan dengan media
online akan didapatkan waktu 2-5 menit / transaksi, hal ini merupakan
perubahan yang dilakukan oleh PT. PLN dalam memperbaiki kinerja
pelayanan agar semakin cepat dalam memberikan pelayanan terhadap
pelanggan. Keputusan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran di
kantor PLN secara online meningkat karena lebih cepat dalam bertransaksi, hal
ini berimplikasi terhadap jumlah pendapatan pembayaran listrik yang mudah,
cepat dan tepat waktu sesuai dengan motto PLN.

4. Perbedaan dalam mekanisme kerja, Biaya Retribusi dan waktu pelayanan
berimplikasi terhadap pendapatan, kecepatan bertransaksi dan profesionalime
kerja karyawan. Dengan sistem manual menjadi online yang mana pendapatan
manual pada tahun 2004 dengan sistem pembayaran manual PLN
mendapatkan jumlah pelanggan sebesar 685.992 orang dan dengan biaya
administrasi sebesar 1.500 maka jumlah pendapatan manual untuk biaya
administrasi sebesar Rp. 1.028.988.000- sedangkan pada tahun 2005 PLN
mencata 629.064 pelanggan dikalikan dengan biaya administrasi sebesar 2.500
maka jumlah pendapatan administrasi sebesar Rp.1.572.660.000- begitu juga
pada tahun 2006 pelanggan PLN mencapai 662.376 orang dan dikalikan
dengan biaya administrasi sebesar 2.500 sehingga mendapatkan hasil sebesar
Rp.1.655.940.000-. Jumlah pelanggan dari tahun 2004 ke tahun 2005
mengalami penurunan dari 685.992 menjadi 629.064 orang, tetapi mengalami
peningkatan pendapatan biaya administrasi sebesar Rp. 543.672.000 dan
meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi Rp. 626.952.000 dan pada tahun
2007 meningkat menjadi Rp. 1.282.387.000.

5. Kecepatan bertransaksi dari sistem manual menjadi sistem online, menjadikan
PLN semakin lebih baik dalam pelayanannya. Hal ini terkait dengan media
dari manual menjadi online sehingga pelanggan semakin mudah mengakses
dan melakukan pembayaran akan tidak terlambat dalam pembayaran listrik
setiap bulannya.

6. Profesionalisme Kerja pegawai dalam peningkatan kepuasaan pelanggan
terpengaruh dari sikap profesionalisme kerja karyawan dalam hal kecepatan
waktu. Hal ini dilihat dari kecepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh
petugas PLN di loket, dari 20-30 menit menjadi 2-3 menit dengan pelayanan
online. Hal ini menimbulkan respon positif dari pelanggan tentang kepuasaan
hingga 60% dari 100 responden yang diberikan pertanyaan tentang kepuasaan
terhadap pelayanan petugas loket PLN.
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Saran
1. Oleh karena dengan adanya perubahan sistem manual menjadi sistem online,

pelanggan menjadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran rekening
listrik. Dengan adanya sistem online pembayaran rekening listrik tidak harus
dilakukan di kantor PLN tetapi bisa dimana saja melalui internet atau
menggunakan banking dengan sistem online. Dikarenakan banyaknya
pelanggan yang masih belum dapat melakukan pembayaran secara banking
atau internet, maka kantor PLN semestinya memberikan pelayanan di loket
Costumer Service untuk melayani pelanggan yang belum mendapatkan info
lebih lanjut terhadap jenis pembayaran melalui perbankan atau internet, untuk
itu PLN Kota Samarinda perlu secara terus menerus memberikan sosialisasi
kepada masyarakat dalam menggunakan pembayaran melaui perbankan atau
internet.

2. Oleh karena biaya retribusi yang ditarik PLN tidak terlalu besar tetapi untuk
meningkatkan kepercayaan terhadap PLN Kota Samarinda seharusnya biaya
tersebut dicantumkan di rekening listrik pelanggan. Selain itu PLN Kota
Samarinda perlu mensosialisasikan melalui media brosur atau pamphlet yang
memberikan keterangan adanya beban biaya retribusi untuk administrasi.

3. Sehubungan waktu pelayanan yang lebih baik dengan sistem online membuat
banyak pelanggan terbantu, tetapi tidak menurunkan dari hasil kinerja petugas
yang dituntut ketelitian, kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan
transaksi di loket, maka penulis menyarankan agar di kantor PLN Kota
Samarinda menyediakan kotak saran untuk pelanggan agar mengurangi adanya
keluhan terhadap pelayanan di loket terhadap petugas PLN.

4. Oleh karena pendapatan PLN hanya dapat di download di internet, maka untuk
penyebaran informasi yang lebih luas PLN Kota Samarinda perlu memasang
laporan keuangan tahunan di media Koran atau majalah, juga memasangnya di
leaflet untuk dapat dibaca oleh pelanggan saat duduk menunggu panggilan dari
loket petugas.

5. Sehubungan dengan kecepatan bertransaksi dari manual menjadi sistem online
menjadikan PLN semakin lebih baik dalam memberikan pelayanan publik
tetapi hal ini tidak lepas dari kekurangan sistem online itu sendiri bila
terkendala dalam masalah jaringan internet, maka penulis menyarankan untuk
tetap menggunakan provider internet yang paling baik dalam akses kecepatan.

6. Oleh karena Profesionalisme kerja karyawan PLN dengan sistem online
dianggap sudah baik oleh pelanggan, maka profesionalisme kerja karyawan
perlu dipertahankan dan terus menerus ditingkatkan. Peningkatan
profesionalisme kerja karyawan bisa melalui pelatihan berkala untuk
menguasai sistem kerja lebih baik dan juga dapat memberikan pelayanan lebih
bagus.
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