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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa organisasi merupakan sebuah 

entiti yang berada pada kondisi yang tidak statis. Organisasi akan selalu berubah, 

baik itu berkembang ataupun merosot dalam hal pertumbuhannya. Hal inilah yang 

menjadi bukti bahwa organisasi bersifat dinamis. Dinamika-dinamika yang terjadi 

dalam tubuh organisasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern yang 

merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi tersebut dan juga faktor 

ekstern yang merupakan faktor dari luar organisasi. Melalui kedua faktor tersebut, 

eksistensi suatu organisasi akan sangat ditentukan. Dalam artian bahwa organisasi 

akan dapat terus exsist jika organisasi dapat memformulasikan faktor intern dan 

ekstern yang bersifat positif untuk kemudian dijadikan sebagai semacam “senjata” 

guna mensiasati faktor intern dan ekstern yang sifatnya negatif. 

Penting kiranya bagi tiap organisasi untuk dapat mengklasifikasikan dan 

membedakan faktor-faktor mana yang bersifat positif dan negatif. Sebab jika 

organisasi tak mampu membedakan karakteristik faktor-faktor yang ada, 

dikhawatirkan dapat membuat organisasi tersebut “salah jalan” karena dari 

awalnya organisasi telah salah dalam proses formulasi strategi dan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan kehidupan 

keorganisasiannya. 
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Derasnya arus perubahan yang terjadi sejak awal abad XXI makin 

membuat organisasi berada pada posisi yang cenderung dilematis. Di satu sisi, 

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi 

mampu meberikan peluang dan kesempatan bagi organisasi untuk berkembang. 

Namun di sisi lain perubahan-perubahan tersebut jika tidak disikapi dengan arif 

justru mampu menjadi awal dan jalan pembuka bagi sebuah kemerosotan 

organisasi. Sebagai contoh adalah perubahan dalam aspek teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Perkembangan TIK terjadi dengan begitu pesat di seluruh 

penjuru dunia dan meliputi di hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan TIK 

tersebut selanjutnya membawa dunia ke dalam kondisi yang mengglobal yang 

tanpa batasan-batasan lagi. Kondisi ini kemudian terangkum dalam konsep 

globalisasi.  

Era globalisasi secara cepat dan pasti memberikan banyak sekali 

dinamika-dinamika perubahan, utamanya dalam hal penggunaan alat-alat 

teknologi berbasis elektronik yang tentu dari waktu ke waktu makin bersifat 

canggih.  Dampaknya, hampir di setiap lini kehidupan terjadi semacam 

otomatisasi proses dan prosedur kerja. Yang paling nampak adalah mulai 

menjamurnya organisasi yang menerapkan konsep virtual office (kantor maya) 

bahkan dalam segi kehidupan kepemerintahan pun juga telah menyesuaikan diri 

terhadap perkembangan TIK tersebut melalui adanya electronic government (e-

Government). 

Perkembangan TIK dan globalisasi membuat organisasi baik publik 

maupun swasta menjadi inovatif dalam hal menemukan hal-hal baru dengan tetap 
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mendayagunakan perkembangan TIK tersebut. Proses kerja yang semula 

dilakukan dengan proses manual, kini dilakukan secara otomatik dengan bantuan 

komputer dan jaringan internet. Pelayanan kepada masyarakat yang semula 

berlangsung lama, ribet, dan berbelit-belit kini diubah menjadi pelayanan yang 

cepat tapi tetap mengedepankan akurasi pelayanan. Sehingga, melalui 

pemanfaatan komputer dan jaringan internet, proses pelayanan kepada publik 

beralih menjadi proses pelayanan yang sifatnya online, bukan offline. Pelayanan 

online ini memiliki artian bahwa di antara sesama stakeholders dan 

downline/mitra kerja akan terjadi suatu relasi yang saling melengkapi dan timbal 

balik. Hubungan yang terjalin pun tidak hanya dalam rentang waktu selama jam 

kerja saja, melainkan tercipta suatu relasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari 

dalam seminggu. Proses non-stop ini terwujud sebab media yang dipakai untuk 

membangun relasi tersebut adalah jaringan internet dan telepon yang memang 

dirancang untuk dapat bekerja secara non-stop tanpa ada batasan ruang dan waktu.  

Perubahan proses pelayanan kepada publik yang semula dilakukan secara 

offline untuk kemudian diubah menjadi proses pelayanan yang online ini dapat 

dilihat pada organisasi penyedia layanan dan jasa dalam bidang listrik, yaitu 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang 

Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik merupakan monopoli PLN dan pada 

hakekatnya ditangani oleh negara. Negara berkepentingan untuk menangani 

penyediaan tenaga listrik, karena listrik merupakan sumber daya yang vital yang 

menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini mengacu pada UUD 1945 pasal 33 

ayat 2, yang berbunyi  : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
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yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dengan 

demikian, negara sebagai satu-satunya penyelenggara layanan listrik dituntut 

untuk mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik.  

PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di sektor strategis mempunyai tugas untuk melayani kebutuhan 

masyarakat Indonesia secara luas meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi 

tenaga listrik secara efektif, efisien, dan dengan kualitas pelayanan yang 

memuaskan masyarakat. Selama ini PLN “diwajibkan” mengemban misi ganda 

yaitu misi sosial atau disebut sebagai tugas agent of change dan misi komersial. 

Misi sosial yaitu menyediakan tenaga listrik yang cukup bagi kepentingan seluruh 

masyarakat baik individu maupun kelompok. Hal tersebut diupayakan agar listrik 

dapat digunakan sebagai sarana melaksanakan pembangunan ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan perubahan sosial yang 

dikehendaki. Sedangkan misi komersial yaitu mengusahakan atau menghasilkan 

laba/keuntungan bagi perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Melalui kedua misi yang diemban, sebagai perusahaan publik PLN tidak 

berbisnis murni. Hal ini berarti PLN tidak hanya berfokus pada kegiatan profit 

motif tetapi juga kegiatan public service. Profit motif berkaitan dengan kegiatan 

yang mengutamakan perolehan laba perusahaan. Sedangkan public service 

berkaitan dengan usaha melayani kebutuhan listrik kepada masyarakat dengan 

kualitas pelayanan yang memuaskan. Dengan kata lain, PLN dituntut untuk dapat 

melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan di sisi lain juga dituntut untuk 

mempertahankan organisasi dalam keadaan sehat. 
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Sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang penyediaan 

tenaga listrik, PLN dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Dalam menghadapi era globalisasi dan informasi, banyak 

organisasi dalam berbagai ukuran melakukan langkah perubahan sebagai salah 

satu cara untuk memperbaiki kondisi organisasi sekaligus untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap masyarakat selaku pelanggan. 

Salah satu hal yang menjadi titik perhatian dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanannya adalah pada kemudahan dalam pembayaran tagihan listrik. 

Dalam Keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 

tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan dalam Fungsi Penagihan, 

disebutkan bahwa “dalam melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran yang 

berorientasi pada pelanggan, perlu dibuat rencana kerjasama dengan pihak lain 

dalam hal pengurusan penerimaan pembayaran piutang pelanggan”. Terkait 

dengan hal ini, dalam pelayanan penerimaan pembayaran, PLN menjalin 

kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti KUD (Kopersi Unit Desa), maupun 

instansi lain semacamnya. Selain itu, pelanggan juga dapat melaksanakan 

pembayaran tagihan listriknya di Bank-Bank tertentu yang menjadi mitra kerja 

PLN melalui berbagai fasilitas bank seperti ATM, kartu kredit, auto debit dan lain 

sebagainya bagi pelanggan PLN yang menjadi nasabah di Bank tersebut.  

Namun, sebagai perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

inti (core business) di bidang ketenagalistrikan, PLN sesungguhnya kurang 

memiliki kompetensi dalam mengurus masalah keuangan. Selama bertahun-tahun, 

PLN menjalin kerjasama kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) atau mitra 
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kerja PLN lainnya dalam mengelola penerimaan pembayaran tagihan listrik 

pelanggan. Namun dalam pelaksanaanya, kerjasama kemitraan ini tidak 

mengalami perkembangan yang berarti. Bahkan, dalam kerjasama kemitraan 

tersebut tak jarang diwarnai kerawanan-kerawanan yang pada akhirnya merugikan 

pihak PLN, seperti misalnya penyalahgunaan uang tagihan listrik pelanggan oleh 

oknum KUD atau instansi lain semacamnya, maupun sering terjadinya kasus 

perampokan uang tagihan listrik pelanggan yang hendak disetorkan ke bank oleh 

pihak KUD atau instansi lain semacamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak 

PLN maupun KUD atau instansi lain semacamnya kurang berkompeten dalam 

pengelolaan keuangan. 

Dengan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan khususnya dalam hal pembayaran tagihan listrik, sejak tahun 2007, 

secara bertahap pihak PLN Pusat mulai memberlakukan pelayanan pembayaran 

tagihan listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB). Melalui PPOB ini, 

pembayaran tagihan listrik dilakukan secara online melalui mitra kerja PLN 

misalnya bank, KUD bahkan masyarakat perorangan pun dapat menjadi mitra 

kerja PLN selama ia telah terkoneksi dengan jaringan online PLN dan telah 

terdaftar sebagai downline bank. 

Yang kemudian menjadi persoalan dari pelaksanaan PPOB ini adalah segi 

keefektifannya yang tak hanya bagi PLN, tapi juga bagi masyarakat pelanggan 

PLN. Apalagi untuk ruang lingkup PLN wilayah Surakarta (PLN Area Pelayanan 

dan Jaringan/APJ Surakarta). Dengan ruang lingkup yang luas yang meliputi Unit 

Pelayanan dan Jaringan (UPJ) di Solo, Sukoharjo,Sragen, Karanganyar, dan 
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Wonogiri tentu membuat program baru ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup 

besar untuk dapat dilaksanakan dengan sukses. Terlebih komposisi masyarakat di 

PLN APJ Surakarta ini bisa dikatakan masih sebagian besar merupakan 

masyarakat pedesaan, misalnya PLN UPJ di Sragen dan Wonogiri. 

Dikhawatirkan, dengan banyaknya pelanggan di pedesaan, konsep pelayanan 

online yang hendak diusung PLN melalui PPOB justru malah mengacaubalaukan 

proses pelayanan pembayaran tagihan listrik. Sehingga yang terjadi bukannya 

kondisi yang efektif dan efisien, melainkan kondisi yang inefisiensi dan 

inefektivitas. Dikatakan demikian sebab tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat 

pedesaan masih sangat awam dengan internet dan segala hal yang berbau online. 

Selain itu, selama ini masyarakat pedesaan telah terbiasa melakukan sistem 

pembayaran secara kolektif yang manual dan tentunya offline. 

Selain itu, dengan dilibatkannya masyarakat perorangan untuk dapat 

menjadi mitra kerja PLN dengan membuka jasa pelayanan pembayaran rekening 

listrik tentunya semakin memberi kemudahan bagi pelanggan untuk dapat 

membayar listrik tepat pada waktunya karena semakin bertambahnya jumlah 

tempat pembayaran listrik. Namun pada kenyataanya, sejak pertama 

digulirkannya PPOB, pertambahan jumlah tempat pembayaran listrik tersebut 

tidak memberikan pengurangan yang signifikan terhadap jumlah pelanngan yang 

menunggak. 

Berdasarkan data dalam Rincian Saldo Piutang Pelanggan PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta, didapatkan informasi mengenai jumlah rekening 

tunggakan pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta, yakni sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Rincian Saldo Piutang Pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

No. BULAN 

PIUTANG 

(Rupiah) Lembar rekening 

1 Desember 2008 996.661.270 11.927 

2 Januari 2009 4.071.029.060 19.476 

3 Februari 2009 4.034.339.335 33.390 

4 Maret 2009 2.248.000.050 33.224 

5 April 2009 2.390.257.685 34.380 

6 Mei 2009 3.030.386.530 42.461 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah tunggakan pelanggan tidak 

mengalami penurunan sejak pertama kali digulirkannya PPOB pada bulan 

Desember 2008. Kenaikan jumlah tunggakan yang sangat drastis terjadi pada 

bulan Januari 2009, dan penurunan yang drastis terjadi pada Maret 2009. Hal ini 

disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang dengan sengaja melakukan 

pembayaran listrik pada akhir triwulan periode pembayaran. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bp. Dadi, selaku Account Executive PT PLN APJ, bahwa : 

“Itu bulan Desember dan Maret jumlah tunggakannya turun karena 

pelanggan senengnya nunda-nunda pembayaran sampai tiga bulanan 

terakhir, itu nyebutnya triwulan ya mba..ya kayak Desember sama Maret.. 

Karena pada akhir triwulan itu PLN gencar melakukan pemutusan valid 

bagi yang menunggak.” 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPOB tidak memberikan pengaruh yang 

berarti pada jumlah tunggakan pelanggan. 
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Persoalan lain yang dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas 

pelaksanaan PPOB tersebut adalah banyaknya protes yang disampaikan oleh 

masyarakat terkait adanya tambahan biaya administrasi dari pembayaran listrik 

melalui PPOB ini. Berbagai protes tersebut banyak dimuat di media cetak dan 

elektronik. Berikut ini diberikan beberapa contoh bentuk protes masyarakat yang 

dimuat di beberapa media massa. 

1. Keterangan yang diperoleh Wawasan, kemarin menyebutkan, puluhan 

pelanggan listrik kaget ketika membayar rekening listrik untuk Desember 

lantaran harus dimintai beban biaya tambahan sebesar Rp 1.600. Di dalam 

kuitansi pembayaran sudah tertera biaya Rp 1.600 untuk biaya administrasi 

bank. 

Mereka tidak habis mengerti dengan penarikan biaya tambahan tersebut 

mengingat pembayaran pajak listrik di KUD. Sementara di kuitansi 

tercatat biaya administrasi bank. Mereka tidak bisa menolak lantaran 

dimintai tambahan biaya beban begitu saja dan tercatat dalam kuitansi 

yang dikeluarkan melalui print out komputer. (www.wawasandigital.com) 

 

2. Dasar permintaan pencabutan yakni sistem PPOB diberlakukan tanpa 

adanya sosialisasi secara jelas. Masyarakat dibuat bingung oleh akal-

akalan PLN, dan bank rekanan dengan memasang iklan sosialisasi dengan 

tanpa logo PLN atau bank.  
Iklan juga dinilai telat karena pungutan sudah dimulai sejak Desember 

2008, sementara iklan sosialisasi baru sebulan kemudian yakni 10 Januari 

2009. Isi iklan juga dianggap membohongi publik. Sebab, dalam iklan 

disebutkan bahwa PLN akan tetap membuka loket pembayaran rekening 

listrik di setiap kantor-kantor Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) tanpa 

dikenakan biaya administrasi.  

"Ini jelas suatu pembohongan publik, karena nyatanya meski membayar di 

UPJ, masyarakat tetap dikenai pungutan," ujarnya.  

Selain itu, kebijakan penarikan biaya tambahan Rp 1.600 dinilai tidak ada 

dasar hukumnya. Sistem PPOB hanya dikuatkan dengan MoU antara PLN 

dengan penyedia layanan, yakni PT Jatelindo dan bank rekanan pada 26 

Januari 2009. (www.jawapos.com) 

 

3. Perubahan sistem pembayaran tagihan rekening listrik dikeluhkan 

sejumlah pelanggan PT Perusahaan Litrik Negara di wilayah Area 

Pelayanan dan Jaringan (APJ) Surakarta, menyusul masuknya item biaya 

bank sebesar Rp 1.600 pada saat pembayaran tagihan PLN. Keluhan para 

pelanggan PLN ini disampaikan advokat Muhammad Taufiq, Jumat (9/1). 

Menurut dia, sejak pembayaran tagihan bulan lalu, selain struk tagihan 
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pembayaran tagihan PLN yang berubah dari warna biru ke warna putih, 

dalam pembayaran ini, ada pungutan sebesar Rp 1.600 untuk biaya bank. 

Biaya tersebut ditambahkan dengan biaya tagihan PLN. 

(www.kompas.com) 

 

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang keefektifan dari pelaksanaan PPOB di PLN APJ Surakarta. Konsep 

efektivitas di sini tak hanya bagi pihak PLN, melainkan juga bagi masyarakat 

pelanggan PLN APJ Surakarta. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul 

“Efektivitas Pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Payment Point Online Bank 

(PPOB) di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

Payment Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta ? 

 

C. Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Operasional 

a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keefektifan pelaksanaan Payment 

Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN (Persero) 

APJ Surakarta. 

2. Tujuan Individual 

Untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dijadikan kajian analisis dari penelitian-penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya berkaitan dengan  efektivitas pelayanan pembayaran 

tagihan listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB).  

2. Secara praktis dapat memberi masukan-masukan kepada pihak PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta terkait efektivitas pelaksanaan pembayaran 

tagihan listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB). 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan sering disama-artikan dengan kata “implementasi”. Dalam 

ranah kebijakan publik, implementasi merupakan suatu tahapan proses yang 

dilakukan setelah proses formulasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berarti 

dan hanya menjadi suatu rangkaian kata-kata yang utopis jika tanpa dilakukan 
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proses implementasi/pelaksanaan kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Udoji 

(dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:59) bahwa :  

“the execution of policies is as important if not more important than 

policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets 

unless they are implemented” (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu 

yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan 

kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian 

atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan)  

 

Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan oleh Meter dan Horn 

(dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:15-16) yang menyatakan : 

...implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta baik secara individual maupun kelompok yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam 

kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan 

memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga 

telah disetujui. 

 

Pengertian di atas mengimplikasikan bahwa proses implementasi lebih 

merupakan suatu proses yang bersudut pandang dari pihak atasan/pusat (the 

center) dari suatu struktur pemerintahan atau organisasi. Sebab implementasi baru 

akan terjadi jika suatu kebijakan/program telah mendapat pengesahan legislatif. 

Oleh karena itu implementasi dapat diartikan sebagai : 

...usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-

lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-

lembaga atau pejabat-pejabat di tingkat yang lebih rendah/daerah dalam 

upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku 

masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. (Solichin 

Abdul Wahab, 1997:63) 

 

Suatu proses dapat disebut sebagai “proses implementasi” jika memenuhi 

beberapa elemen-elemen. Lineberry (dalam Fadillah Putra, 2003:81) menyatakan 
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bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai 

berikut : 

(1) Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; (2) 

penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksanaan (standard 

operating procedures/SOP); (3) koordinasi berbagai sumber dan 

pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan di 

antara dinas-dinas/badan pelaksana; (4) pengalokasian sumber-sumber 

untuk mencapai tujuan. 

 

Dari berbagai pendapat tokoh di atas, pengertian pelaksanaan dalam 

penelitian ini lebih dimaknai sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta dalam mengubah prosedur dan tata cara pembayaran 

tagihan listrik dari para pelanggan. Prosedur dan tata cara pembayaran yang 

dimaksud adalah melalui Payment Point Online Bank (PPOB) yang merupakan 

pelayanan pembayaran tagihan listrik pelanggan yang dilakukan secara online 

melalui downline/mitra kerja yang telah terdaftar di PT PLN (Persero) APJ 

Surakarta. 

 

2. Efektivitas Organisasi 

Efektivitas yang berasal dari kata efektif menurut Patriatra Westra (dalam 

Rina Herlina Haryanti, 2002:41) berarti “suatu keadaan yang mengandung 

pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, misalnya 

bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang 

memang dikehendakinya, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau 

menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana dikehendakinya”. 

Sedangkan menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat 
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(1986:18), efektivitas adalah “pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Pendapat The Liang Gie (1981:36) tentang efektivitas adalah “sesuatu 

keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang 

dikehendaki”. Dalam pengertian ini penekanannya adalah pada sasaran yang akan 

dicapai oleh suatu organisasi. Intinya efektif atau tidaknya suatu kegiatan sangat 

bergantung kepada bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, apakah sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau tidak. Dari sini, konsep 

efektivitas sangat erat kaitannya dengan lingkup kehidupan organisasi itu sendiri. 

Sebab efektivitas jelas akan mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan dan 

pencapaian dari apa yang menjadi tujuan organisasi. Jadi tak heran jika kata 

“efektivitas” akan sering berurutan dengan kata “organisasi”. 

Amitai Etzioni ( 1982 : 2) yang mendefinisikan efektifitas organisasi 

yaitu“sebagai tingkat sejauh mana organisasi berhasil didalam mencapai 

tujuannya.” Jadi dari definisi diatas terlihat bahwa efektivitas organisasi 

merupakan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Tujuan 

organisasi diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi.  

Dalam sebuah jurnal internasional yang dipublikasikan oleh Kathryn A. 

Baker dan Kristi M. Branch, 2007, Concepts Underlying Organizational 

Effectiveness : Trends in The Organization and Management Science Literature, 

International Journal of Organizational Effectiveness, Vol. 10, Issue 1, Hal. 34, 

dijelaskan pendapat keduanya  tentang konsep efektivitas ini. 

Effectiveness, from the closed, rational system perspective, is achieved 

through:  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



52 
 

  

- Setting specific goals  

- Prescribing the behavioral expectations of organizational 

participants through formalization of rules and roles  

- Monitoring conformance to these expectations.  

Management, at this time and for this model of organization, is oriented 

toward the establishment of boureaucratic organizational control. These 

complementary perspectives originated with Weber, Taylor, and Simon. 

Max Weber (1946 translation) wrote in the early 1900s that bureaucracy 

was the most effective and efficient  organizational form because the 

bureaucratic rational-legal structure provided the basis for stable and 

predictable behavior on the part of both subordinates and superiors. In 

this model, the behavior of subordinates is rendered reliable through the 

division of labor, the specificity of role obligations, and the clarity of 

hierarchical authority relations (Weber in Eisenstadt 1968). In order to 

prevent superiors from behaving arbitrarily or capriciously, the 

formalization of role  expectations for subordinates is combined with a 

specification of management authority within narrowly prescribed 

hierarchical authority relations. The organizational and management goal 

is to increase system rationality and predictability. ( Efektivitas, dari sudut 

pandang sistem rasional yang tertutup, dicapai melalui:  

- Penentuan tujuan spesifik  

- Menentukan ekspektasi perilaku anggota organisasional melalui formalisasi 

aturan dan peran.  

- Mengawasi kesesuaian terhadap ekspektasi tersebut.  

Manajemen, pada saat ini dan untuk organisasi model ini, diorientasikan 

terhadap pembentukan kontrol organisasional model birokratis. Sudut pandang 

pelengkap ini berasal dari Weber, Taylor dan Simon. Max Weber (terjemahan 

1946) ditulis pada awal tahun 1900an dimana birokrasi adalah bentuk 

organisasional yang paling efektif dan efisien karena struktur rasional-legal 

birokratis yang telah memberikan basis untuk perilaku yang stabil dan dapat 

diprediksikan pada bagian dari baik atasan dan bawahan. Dalam model ini, 

perilaku bawahan dijalankan dengan reliabel melalui pembagian tenaga kerja, 

spesifisitas kewajiban peran, dan kejelasan hubungan otoritas hirarkis (Weber 

dalam Eisenstadt, 1968). Dengan maksud untuk mencegah atasan berperilaku 

semena-mena atau berubah-ubah, formalisasi ekspektasi peran bagi bawahan 

dikombinasikan dengan spesifikasi otoritas manajemen dalam hubungan otoritas 

hirarkis yang diuraikan secara sempit. Tujuan organisasional dan manajemen 

adalah untuk meningkatkan rasionalitas dan prediktabilitas sistem.) 

 

Pada dasarnya konsep mengenai efektivitas organisasi mempunyai arti 

yang luas yang dapat dipengaruhi baik faktor dari dalam organisasi maupun dari 

luar organisasi. Dalam sebuah jurnal internasional karangan Eiii Hang Shin dan 

Moon-Gi Suh, 2009, An Analysis of Structural Determinants of Organizational 
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Effectiveness : The Case of Bussiness Firms in Korea, International Journal of 

Korean Studies, Vol. III,  Number 1, hal. 166 disebutkan : 

The three main theoretical perspectives on organizational effectiveness 

are (1) the goal-based approach, (2) the system approach, and (3) the multiple 

approach. Considerable differences exist among theoretical (and empirical) 

approaches. As noted in an early definition by Chester I. Barnard, effectiveness is 

the degree to which the organization accomplishes its specific objectives. This is 

the central point of the goal-based approach. The system approach defines  

organizational effectiveness in terms of an organization's bargaining position, as 

reflected in the ability of the organization, in either absolute or relative terms, to 

exploit its environment in acquiring scarce and valued resources. Another 

perspective on organizational effectiveness focuses on constituent definitions of 

effectiveness and proposes that the criterion of organizational effectiveness 

should include measures relevant to employees, society, and management.( Tiga 

sudut pandang teoritis utama tentang efektivitas organisasional adalah (1) 

pendekatan berbasis tujuan, (2) pendekatan sistem, dan (3) pendekatan multipel. 

Perbedaan besar muncul diantara pendekatan teoritis (dan empiris). Sebagaimana 

diuraikan dalam definisi sebelumnya oleh Chester I. Barnard, efektivitas adalah 

tingkatan dimana organisasi mencapai sasaran spesifiknya. Ini merupakan titik 

sentral pendekatan berbasis tujuan. Pendekatan sistem ini mendefinisikan 

efektivitas organisasional dalam hubungannya dengan posisi tawar menawar 

organisasi, sebagaimana ditunjukkan dalam kemampuan organisasi, dalam 

pengertian baik absolut ataupun relatif, untuk mengeksploitasi lingkungannya 

dalam memperoleh sumber daya yang langka dan berharga. Sudut pandang lain 

pada efektivitas organisasional berfokus pada definisi unsur-unsur efektivitas dan 

mengemukakan bahwa kriteria efektivitas organisasional bisa mencakup ukuran 

yang relevan terhadap karyawan, masyarakat dan manajemen.) 

 

Pendapat yang serupa dengan teori di atas dikemukakan oleh Hari Lubis 

(1987). Dalam bukunya, Hari Lubis menggambarkan pengukuran efektivitas 

dalam gambar seperti di bawah ini.  

 

 

  

System Rescources Approach    Process Approach                       Goal Approach 

Dari gambar diatas pengukuran efektivitas organisasi dapat diukur melalui 

tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber atau system resources approach, 

INPUT 

 

ORGANISASI OUTPUT 
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pendekatan proses atau process approach dan pendekatan sasaran atau goal 

approach. Ketiga pendekatan tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Sumber (System Resources Approach) 

Pengukuran efektivitas organisasi dilihat dari sisi input atau sumber ini 

yaitu dengan melihat kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber-sumber 

yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. 

Yuchman dan Seashore menjelaskan efektivitas organisasi sebagai tingkat 

keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh 

berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun yang tinggi nilainya. (Hari 

Lubis, 1987 : 87). Dengan memperoleh sumber-sumber yang dihasilkan melalui 

interaksi dengan lingkungannya tersebut maka kelangsungan hidup organisasi 

akan dapat terjaga. Sehingga suatu organisasi akan dikatakan lebih efektif bila 

dibanding dengan organisasi yang lain apabila organisasi tersebut lebih sanggup 

untuk hidup dan mampu untuk bekerjasama dengan sekitarnya, antara lain dengan 

lingkungan beserta perubahan-perubahannya. 

b. Pendekatan Proses (Process Approach): 

Melalui pendekatan ini efektivitas organisasi diartikan sebagai efisiensi 

dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. (Hari Lubis, 1987 :88). Pada 

pendekatan ini pengukurannya lebih memperhatikan pada kegiatan yang 

dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang 

menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan kerja. Sehingga suatu organisasi 

dikatakan efektif apabila proses internal berjalan lancar dan kegiatan masing-

masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. 
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Pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini adalah dengan mengukur 

efisiensi ekonomi dari organisasi yang meliput input sumber, transformasi sumber 

menjadi output dan diberikan kepada masyarakat. 

c. Pendekatan Sasaran (Goal Approach) 

Pendekatan sasaran menekankan efektivitas suatu organisasi pada aspek 

output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai 

sasarannya. Sehingga efektivitas disini diartikan sebagai sejauh mana organisasi 

berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. (Hari Lubis, 1987 : 80). 

Dalam pendekatan sasaran yang dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan 

organisasi adalah pencapaian sasaran yang bersifat operatif, yaitu suatu sasaran 

yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai oleh organisasi, dimana sasaran 

yang bersifat operatif ini akan dapat menunjukkan hasil yang lebih nyata bila 

dibandingkan dengan penggunaan sasaran yang bersifat resmi. 

G.W. England (dalam Hari Lubis, 1987 : 83) mengemukakan sasaran-

sasaran yang penting bagi organisasi yang dapat dijadikan indikator efektivitas 

suatu organisasi: 

1) Efisiensi organisasi. 

2) Produktivitas yang tinggi. 

3) Memaksimalkan keuntungan. 

4) Pertumbuhan organisasi. 

5) Kepemimpinan organisasi pada sektornya. 

6) Stabilitas organisasi. 

7) Kesejahteraan karyawan. 

8) Kesejahteraan sosial dilingkungan organisasi. 

 

Dari 8 sasaran diatas, Hari Lubis (1987 : 83) menyimpulkan bahwa : 

 Indikator efektivitas organisasi satu sama lain terkadang mempunyai sifat 

yang bertentangan sehingga hal tersebut dapat menghambat pengukuran 

efektivitas suatu organisasi. Dan dengan banyaknya sasaran yang ingin 
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dicapai oleh organisasi maka akan sulit menentukan sasaran yang 

sebenarnya menjadi tujuan dari organisasi itu sendiri. 

 

Untuk melihat efektivitas organisasi diperlukan kriteria-kriteria tertentu 

yang nantinya akan dipakai dalam mengukur efektivitas organisasi tersebut. J. 

Barton Cunningham menggunakan beberapa dimensi untuk mengukur efektivitas 

suatu organisasi, yaitu: 

1) Kemampuan organisasi memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh 

berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan tinggi nilainya. 

2) Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk 

menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat. 

3) Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh. 

4) Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-

hari. 

5) Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap 

perubahan lingkungan. (Hari Lubis, 1987 : 87). 

 

Sedangkan menurut Campbell yang dikutip oleh Steers (1985:45) 

memberikan 19 ukuran untuk menilai efektivitas. Namun ukuran yang paling 

menonjol adalah : 

1. Keseluruhan prestasi 

2. Produktivitas 

3. Kepuasan kerja pegawai 

4. Laba atau tingkat penghasilan dari penanaman modal 

5. Keluarnya karyawan 

 

Sedangkan Georgopoulos dan A.S. Tannenbaum (dalam Etzioni, 1982:27) 

menggunakan ukuran: 

1. Produktivitas. 

2. Tekanan intra-organisasi. 

3. Fleksibilitas organisasi. 

 

Pendapat Hari Lubis (1987 :97) tentang ukuran untuk menilai efektivitas 

suatu organisasi, antara lain: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



57 
 

  

1. Kepuasan karyawan. 

2. Turnover karyawan. 

3. Sikap dan iklim karyawan. 

4. Hubungan interpersonal. 

5. Efisiensi.  

 

Dari berbagai pendapat mengenai definisi dan ukuran tentang efektivitas 

organisasi, Steers dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Organisasi” 

menyimpulkan dua hal terkait konsep efektivitas. 

Pertama, pengertian efektivitas sebaiknya dipandang sebagai proses yang 

bersinambung dan bukan sebagai keadaan akhir. Menggerakkan, 

mengarahkan, dan mempertahankan usaha pekerja yang berarahkan tujuan 

merupakan tugas yang tidak pernah selesai bagi kebanyakan manajer. 

....Jadi, manajer muncul sebagai pilar utama efektivitas organisasi melalui 

tindakan-tindakan dan tingkah lakunya. 

....Kedua, para manajer  wajib mengenali keunikan organisasinya sendiri – 

tujuan, struktur, teknologi, orang-orang, lingkungannya, dan seterusnya – 

dan menanggapinya dengan cara yang cocok dengan keunikan 

organisasinya sendiri. (1985:216)       

 

Dari dua poin tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa 

sesungguhnya apa yang menjadi ukuran dan batasan efektivitas itu akan sangat 

relatif antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Semuanya tergantung 

pada karakteristik organisasi itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi batasan untuk 

dapat dikatakan efektif atau tidak akan berbeda-beda juga. Meskipun demikian, 

satu hal yang pasti dan mungkin berlaku bagi semua organisasi adalah bahwa 

efektivitas itu dapat terwujud jika dilaksanakan secara berkesinambungan dengan 

didukung oleh peranan manajer/atasan yang mendorong tercapainya keefektifan 

organisasi. 
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3. Efektivitas Pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB) 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pengertian pelaksanaan dalam 

penelitian ini  adalah pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB). Di sini 

kedudukan PPOB tentunya sebagai sebuah kebijakan yang nantinya selanjutnya 

akan diturunkan menjadi program dan proyek. Setelah kebijakan diterjemahkan 

sebagai program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan 

menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek atau akibat) (Samodra Wibawa, 

1994:5). Sehingga penting kiranya untuk membedakan definisi antara kebijakan 

dan program itu sendiri.  

Kebijakan, dalam hal ini setara dengan kebijakan publik merupakan 

“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau pun untuk tidak 

dilakukan” (Thomas R. Dye dalam Miftah Thoha, 1986:60). Menurut David 

Easton (dalam Miftah Thoha, 1986:59-60) mendefinisikan kebijakan sebagai : 

Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya 

pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh 

masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan 

atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai 

tersebut” 

 

Sedangkan pengetian program menurut Winardi (1979:212) merupakan 

sebuah rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber 

daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk sebuah pola yang telah 

terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan tindakan-tindakan yang perlu 

dilaksanakan serta schedule-schedule waktu untuk masing-masing tindakan 

tersebut dalam rangka usaha mensapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Sebuah 

program dapat meliputi : sasaran-sasaran, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



59 
 

  

prosedur, metode-metode, standard-standard, serta budget-budget. Meskipun 

demikian, tidak semua kategori-kategori rencana tersebut perlu termasuk di 

dalamnya. 

Pengertian program juga dikemukakan oleh Pariatra Westra (1989:41) 

bahwa program merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai 

sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan yang 

spesifik. Biasanya dalam program ini dikemukakan pula fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan, seperti waktu penggunaan alat-alat perlengkapan, ketentuan 

wewenang serta tanggung jawab pelaksana program. Dalam suatu program 

terkandung komponen kebijakan yang lain yaitu siapa pelaksananya, berapa besar 

dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program 

dilaksanakan serta bagaimana kinerja keberhasilan program diukur. 

Kebijakan yang telah diturunkan menjadi program perlu untuk ditindak 

lanjuti dalam bentuk evaluasi. Salah satu kriteria yang menjadi dasar dalam 

menilai suatu program adalah dengan mengukur efektivitasnya, sebab efektivitas 

menurut Carol Weiss (1984:16) adalah: 

Suatu konsep untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan 

lebih lanjut mengenai program itu dan peningkatan program pada masa 

yang akan datang. 

 

 

Chester I Barnard (dalam Gibson dkk, 1989:28) mengatakan bahwa : 

Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha 

bersama. Semakin tinggi tingkat kemampuan program dalam mencapai 

sasaran sesuai rencana yang telah ditetapkan, maka akan semakin efektif 

pula program tersebut untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, 
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semakin rendah tingkat pencapaian sasaran dalam pelaksanaan program 

maka akan semakin tidak efektif pula program tersebut dilaksanakan. 

 

Cook dan Scioli (dalam Samudra Wibawa, 1994:5) menjelaskan bahwa 

setiap program yang diturunkan dari suatu kebijakan mempunyai beberapa tujuan, 

dan setiap tujuan dapat dicapai dengan beberapa tindakan. Selanjutnya setiap 

tindakan mengandung beberapa kriteria untuk mengukur efektivitasnya. 

Pencapaian tujuan program dengan kriteria efektivitasnya itu dapat menimbulkan 

empat kemungkinan dampak, tergantung pada keprimer-sekunderan dampak 

tersebut maupun kesengajaan-ketidaksengajaannya. 

Dalam kaitannya dengan pengukuran efektivitas pelaksanaan suatu 

program, Henry, Brian dan White (dalam Samodra Wibawa, 1994:65) 

mengemukakan beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas program, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Waktu pencapaian 

b. Tingkat pengaruh yang diinginkan 

c. Perubahan perilaku masyarakat 

d. Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek 

e. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya 

 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

efektivitas dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan yang 

diturunkan ke dalam program PPOB. Adapun pengertian efektivitas program itu 

sendiri dalam penelitian ini dimaknai sebagai derajat yang menunjukkan 

tercapainya tujuan atau sasaran program PPOB, baik itu tujuan atau sasaran utama 

maupun sasaran atau tujuan yang didukung oleh kriteria waktu pencapaian, 

tingkat pengaruh yang diinginkan, perubahan perilaku masyarakat, pelajaran yang 
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diperoleh para pelaksana program dan tingkat kesadaran masyarakat akan 

kemampuan dirinya. 

Dalam prosesnya, efektivitas pelaksanaan PPOB akan dinilai tingkat 

keberhasilannya dengan tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPOB. Van Metter dan Van Horn (dalam 

Samodra Wibawa, 1994:19) mengemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan 

suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret 

sehingga dapat diukur sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan. 

b. Sumber daya 

Kebijakan menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana 

maupun insentif lain yang memungkinkan bisa mendorong 

terlaksananya implementasi secara efektif. 

c. Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas 

Komunikasi di sini menyangkut kewenangan dan kepemimpinan. 

Tercapainya implementasi yang baik dapat diperoleh melalui jaringan 

komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari penyelewengan dalam implementasi. 

d. Karakteristik organisasi pelaksana 

Siapa yang menjadi pelaksana (birokrasi pelaksana) sangat menentukan 

keberhasilan implementasi, baik dari segi kualitas hasil, waktu 

pelaksanaan, efisiensi anggaran yang digunakan. 

e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

Berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi 

kebijakan dan juga dukungan ataupun perlawanan dari masyarakat 

(respon masyarakat). 

f. Sikap pelaksana 

Bentuk respon mereka terhadap semua variabel tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kognisi, netralitas dan objektivitas para individu 

pelaksana. Keberhasilan dan kegagalan implementasi disebabkan oleh 

wujud dari respon individu pelaksana. Implementasi tidak akan efektif 

jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, terlebih lagi apabila 

sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai 

pembuat kebijakan. 
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Implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Samodra Wibawa, 

1994:22) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Adapun isi 

implementasi meliputi : 

a. Kepentingan yang dipengaruhi 

Kebijakan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda akan lebih 

sulit jika dibandingkan dengan yang mempunyai sedikit kepentingan. 

b. Tipe manfaat 

Kelompok sasaran diharapkan dapat menerima manfaat secara langsung 

dari suatu kebijakan. 

c. Derajat perubahan yang diharapkan 

Kebijakan akan dapat dengan mudah diimplementasikan apabila 

dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil pemanfaatan yang 

jelas. 

d. Letak pengambilan keputusan 

Pembuat kebijakan yang mempunyai wewenang dan otoritas tinggi 

dapat dengan mudah mengkoordinasikan bawahannya sehingga 

kedudukan pembuat kebijakan dapat mempengaruhi proses 

implementasi selanjutnya. 

e. Pelaksana program 

Pelaksana program mempunyai pengaruh yang sangat menentukan 

dalam proses implementasi serta pencapaian hasil akhir yang diperoleh. 

f. Sumber daya yang dilibatkan 

Meliputi berbagai sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan 

program dimana besar serta asalnya sangat menentukan keberhasilan 

implementasi. 

 

Sedangkan konteks implementasi sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Grindle adalah : 

a. Kekuasaan, kepantingan dan strategi aktor yang terlibat 

Strategi yang digunakan dalam proses kekuasaan dari badan pelaksana 

ataupun pengausa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa 

Otoritas dari penguasa dan lembaganya dapat mempengaruhi jalannya 

implementasi program. 

c. Kepatuhan dan daya tanggap 

kepatuhan dapat berupa dukungan elit politik sebagai agen pelaksana yang 

ditugasi untuk melaksanakan program dan kepatuhan kelompok sasaran. 

Sedangkan daya tanggap merupakan kepekaan lembaga yang timbul dari 

pelaksanaan program. 
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Dari berbagai teori tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPOB dirumuskan menjadi 4 faktor, yaitu: 

a. Sumber daya (diambil dari Metter & Horn dan Grindle) 

Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia maupun non-manusia 

(material) seperti dana, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan 

pelaksanaan PPOB. Keseluruhan sumber daya tersebut saling mendukung 

terciptanya keberhasilan PPOB. Sumber daya manusia menjadi kunci utama yang 

melaksanakan tugas-tugas dan sumber material menjadi pelengkap dalam 

mendukung kinerja sumber daya manusia tersebut. 

b. Komunikasi (diambil dari Metter dan Horn) 

Adanya tumpang tindih suatu pekerjaan dan terjadinya kesalahpahaman 

dalam sebuah organisasi dapat dihindari apabila terdapat komunikasi yang baik di 

antara berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPOB. Kejelasan 

komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran sangat diperlukan 

dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan sosialisasi PPOB. 

Dalam penelitian ini, komunikasi didefinisikan sebagai proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu 

atau untuk mengubah sikap, pemdapat, atau perilaku baik langsung secara lisan 

maupun tak langsung melalui media (Onong Uchjana Effendy, 2000:5). Arah 

komunikasi menurut Pace dan Faules (2001:1984) dapat dibagi menjadi tiga 

bentuk : 
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1) Komunikasi ke bawah 

Dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan 

berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. 

2) Komunikasi ke atas 

Komunikasi ke atas berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang 

lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (penyelia). 

Komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas akan membentuk 

komunikasi vertikal. 

3) Komunikasi horisontal 

Terdiri dari penyampaian informasi di antara unit-unit kerja yang 

berada pada tingkat otoritas yang sederajat dalam organisasi dan 

mempunyai atasan yang sama. 

c. Sikap pelaksana (diambil dari Metter dan Horn) 

Hal ini berhubungan dengan bagaimana aparat pelaksana PPOB menyikapi 

dan menindaklajuti program PPOB itu sendiri. Persamaan persepsi yang 

terbangun antar aparat pelaksana akan membtuk sikap pelaksana. Sikap pelakana 

akan timbul seiring dengan pemahamannya terhadap tujuan kebijakan, tersedianya 

sumber daya, dan komunikasi yang dijalankan. Sikap pelaksana meliputi 

kemampuan dan konsistensi aparat pelaksana dalam melaksanakan program 

PPOB sesuai dengan aturan, prosedur, dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan 

Payment Point Online Bank (PPOB) di PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

merupakan bentuk transformasi yang dilakuan PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

dalam hal pelayanan pembayaran tagihan listrik. Transformasi pelayanan tersebut 

dilakukan dengan mengubah bentuk layanan yang semula dilakukan secara 

manual dan offline, kini berubah menjadi bentuk layanan yang online dengan 

memanfaatkan jaringan internet dan komputer. Melalui pelaksanaan PPOB 

tersebut, tujuan yang hendak dicapai PT PLN (Persero) APJ Surakarta tentunya 

PPOB PELAKSANAAN 

Tercapainya tujuan organisasi : 

- Kemudahan, kenyamanan, 

dan keamanan dalam 

pembayaran rekening listrik 

- Efisiensi dalam pembayaran 

rekening listrik  

Faktor yang mempengaruhi efektivitas : 

1. Sumber Daya 

2. Komunikasi 

3. Sikap Pelaksana 
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tak hanya efisiensi bagi pihak PLN sendiri, melainkan juga efisiensi bagi 

masyarakat pelanggan PT PLN (Pesero) APJ Surakarta.  

Sebagai salah satu kebijakan yang hendak memperbaiki kualitas pelayanan 

kepada publik, pelaksanaan PPOB ini tentunya harus selalu dievaluasi dan 

dipantau. Evaluasi yang dilakukan dapat dalam bentuk mengukur/menilai segi 

efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah dengan diberlakukannya PPOB ini dapat benar-benar memberikan 2 aspek 

manfaat bagi pelanggan, yaitu kemudahan, kenyamanan dan keamanan serta 

efisiensi. Ketika pelaksanaan PPOB telah mampu memberikan 2 manfaat tersebut 

kepada pelanggan, maka dapat dikatakan bahwa PPOB teah berjalan secara 

efektif. 

Dalam menilai efektivitas pelaksanaan PPOB, tentu tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Dalam penelitian ini faktor 

yang berpengaruh dirumuskan menjadi 3 faktor yang kesemuanya saling berkaitan 

satu sama lain. Ketiga faktor tersebut adalah sumber daya, komunikasi, dan sikap 

pelaksana. Dalam melaksanakan suatu kebijakan maupun program-program, yang 

terlebih dahulu harus diperhatikan adalah sumber daya apa yang diperlukan untuk 

mendukung keberhasilan pelaksanaan dan perlu juga diidentifikasi sumber daya 

apa saja yang sampai sejauh ini telah dimiliki oleh instansi. Sumber daya disini 

meliputi dana dan juga sarana pra sarana. Selanjutnya dari sumber daya-sumber 

daya yang telah diidentifikasi tersebut haruslah diikuti dengan adanya suatu 

proses komunikasi yang baik, baik itu komunikasi secara vertikal (antara PT PLN 

(Persero) APJ Surakarta dengan masyarakat pelanggan) dan juga komunikasi 
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secara horisontal (antar kelompok pelaksana PPOB/stakeholder). Dengan adanya 

komunikasi yang terjalin dengan baik, akan membentuk sikap pelaksana yang 

memiliki pengaruh besar dalam mensukseskan pelaksanaan PPOB. Apabila antara 

ketiga faktor tersebut mampu berjalan dengan baik, secara langsung akan 

berpengaruh dan membuahkan suatu kepatuhan dan daya tanggap dari kelompok 

sasaran. Sumber daya yang memadai, komunikasi yang baik dan sikap pelaksana 

yang mendukung pelaksanaan PPOB akan mendorong kepatuhan dan daya 

tanggap kelompok sasaran. Keseluruhan faktor tersebut satu sama lain saling 

mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan PPOB di PT. PLN (Persero) APJ 

Surakarta. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dalam artian 

bahwa penelitian ini “bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain” (Moleong, 2006:6). Dikatakan kualitatif sebab data yang dikumpulkan 

terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada 

sekedar angka. Dan dikatakan deskriptif sebab menurut pedapat Gay yang dikutip 

Consuelo G. Sevilla (1993:71) yang mendefinisikan, “Metodologi penelitian 

deskriptif sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka 

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada 

waktu yang sedang bejalan dari pokok suatu penelitian”.  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang pelaksanaan PPOB ini mengambil lokasi di PT. PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Surakarta. Adapun alasan-alasan 

pemilihan lokasi ini adalah berdasar pertimbangan sebagai berikut: 

a. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Surakarta adalah 

salah satu pilot project dari pelaksanaan PPOB di wilayah kerja PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(www.plnjateng.co.id). 

b. PT. PLN (Persero) APJ Surakarta memiliki jumlah pelanggan yang sangat 

besar, sebab meliputi daerah Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan 

Wonogiri. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

1) Informan atau narasumber.  

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan 

benar tentang masalah yang sedang diteliti. Menurut H.B. Sutopo 

(2002:50), “Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data manusia 

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang 

memiliki informasinya”. Adapun informan dalam penelitian ini antara 

lain: 
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- Bagian Humas dan Marketing dari pihak PT. PLN (Persero) 

APJ Surakarta. 

- Bagian Keuangan dari pihak PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 

- Masyarakat pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 

2) Peristiwa, aktivitas, dan perilaku. 

Aktivitas yang memungkinkan untuk dijadikan sumber data penelitian 

ini bisa berupa : 

- Aktivitas rutin yang berulang ataupun yang hanya satu kali 

terjadi. 

- Aktivitas yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. 

- Aktivitas formal ataupun non formal. 

Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui 

proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena 

menyaksikannya sendiri secara langsung. Data ini dapat diperoleh melalui 

pengamatan yang dilakukan selama kegiatan pelayanan pembayaran 

tagihan listrik melalui PPOB di tempat yang menjadi downline bank. 

b. Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi sumber data yang 

secara tidak langsung memberi keterangan yang mendukung data primer. 

Data sekunder yang dipergunakan meliputi: 

1) Arsip-arsip dan dokumen resmi yang terdapat di PT. PLN (Persero) 

APJ Surakarta. 
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2) Buku-buku, beberapa literatur serta peraturan perundang-undangan 

yang menunjang. 

3) Serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

4. Teknik Pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab dengan informan yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang 

sedang diteliti sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 

yang dikutip Lexy J. Moleong (2006:186), antara lain “mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

kebulatan”. 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada 

kedalaman informasi untuk menggali pandangan subyek yang diteliti tentang 

banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian 

informasi secara lebih mendalam. Wawancara ini dapat dilakukan beberapa kali 

sesuai dengan keperluan para peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan 

kemantapan masalah yang sedang diteliti. 
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b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan intensif terhadap obyek penelitian dan 

terutama difokuskan pada faktor-faktor seperti kondisi tempat layanan, 

pelaksanaan prosedur pelayanan dan serta keadaan-keadaan yang sering terjadi di 

lapangan. 

c. Telaah dokumen 

Telaah dokumen merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang isinya relevan 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Telaah dokumen merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, dan memaknai dokumen-

dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena banyaknya dokumen dan 

arsip yang tersedia, maka dibutuhkan suatu ketelitian dari peneliti agar data yang 

didapat bisa menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam 

menghadapi beragam dokumen dan arsip tertulis sebagai sumber data, peneliti 

harus bisa bersikap kritis dan teliti. 

 

5. Validitas Data 

Untuk menjamin data yang dikumpulkan itu valid, maka digunakan 

trianggulasi data. Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologis yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan 

yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang (Sutopo, 2002:92). Dalam 

penelitian ini validitas yang digunakan adalah triangulasi sumber atau data. 

Teknik  triangulasi data, yaitu pengumpulan data yang sama diperoleh dari 
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beberapa sumber data, dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data 

yang sama dari sumber yang berbeda. Pada penelitian ini, teknik triangulasi data 

dilaksanakan dengan membandingkan data yang sama pada informan yang 

berbeda, artinya apa yang diperoleh dari sumber data yang satu, dapat lebih teruji 

kebenarannya lagi jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari 

sumber lain yang berbeda, sehingga keakuratan data dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, suatu data akan dapat dikontrol oleh 

data yang sama namun dari sumber yang berbeda. Dengan demikian, data bisa 

teruji kemantapan  dan kebenarannya.  

Menurut Moleong, triangulasi dengan sumber lain dalam penelitian dapat 

dicapai dengan jalan, antara lain: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

c) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain (Moleong, 2006:178) 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman ada tiga 

komponen dalam model analisa interaktif, yaitu sebagai berikut: (Sutopo, 

2002:114-116) 

a) Data reduction (pengumpulan data) 
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Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi 

data dari fieldnote. Tahap ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal 

sampai pada tahap akhir penelitian. 

b) Data Display (penyajian data) 

Merupakan sekumpulan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan 

dapat diambil. 

c) Conclusion Drawing (penarikan simpulan) 

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti 

hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat 

diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses penelitian 

tersebut. 

Dalam proses analisanya, ketiga komponen di atas  aktivitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Selama proses 

pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen 

pengumpulan data tersebut. Model Analisa Interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 1.2 

Model Analisa Interaktif (H.B Sutopo, 2002:96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Sajian data 
Reduksi data 

Penarikan 

simpulan/verifikasi 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. Gambaran Umum PT. PLN (Persero) 

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. PLN (Persero) 

Sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19, ketika beberapa 

perusahaan Belanda membeli tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan 

tenaga listrik itu berkembang dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, diawali 

dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya 

dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. 

Pada tahun 1942, dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam 

Perang Dunia II, perusahaan listrik yang ada diambil alih oleh Jepang termasuk 

semua personil yang ada di dalamnya. Dan tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, 

dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kesempatan 

yang baik ini tidak disia-siakan oleh para pemuda serta buruh listrik dan gas untuk 

mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik yang dikuasasi oleh Jepang. Pada 

pertengahan tahun 1945, perusahaan listrik dan gas itu diberi nama Jawatan 

Listrik dan Gas. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1948 dengan 

adanya Agresi Militer Belanda I dan II, sebagian besar perusahaan-perusahaan 

listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda dengan nama N.V.S.E.M. 

(Soloces Electricet Mij), masa ini berjalan sampai tahun 1958. 

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1959, tepatnya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan 
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Belanda yang dikenal dengan singkatan BANAS, yang bertugas menetapkan 

keseragaman kebijaksanaan dalam melaksanakan nasionalisasi, perusahaan milik 

Belanda yang mengnadung mkasud untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan. 

Kebijaksanaan dan pengawasan tersebut dimaksudkan agar produktivitasnya tetap 

dipertahankan. 

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indoensia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari Belanda, maka pada tanggal 30 Desember 1958 

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua 

perusahaan-perusahaan Belanda, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1958 tentang perusahaan listrik dan gas milik Belanda berada di tangan bangsa 

Indonesia. Selain itu juga, dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, 

Perusahaan Listrik dan Gas berubah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Sehingga pada pertengahan tahun 1960 dikeluarkan Perppu Nomor 19 Tahun 

1960 tentang Perusahaan Negara. 

Berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-Cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh Negara”, untuk mencapai masyarkat adil dan makmur maka perlu 

diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus, menguasai, serta bentuk 

dari perusahaan negara di kawasan ini dan perlu disinkronisasikan dengan baik 

dan bijaksana guna mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

taraf hidup rakyat. Untuk maksud dan tujuan tersebuut di atas, dengan ketentuan 

bahwa dalam produksi dan distribusi harus dikuasai dan diawasi oleh pemerintah, 
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sedangkan modal dan tenaga yang terbukti progresif diikutsertakan dalam 

pembangunan di Indonesia. 

Untuk melaksanakan Perppu Nomor 19 Tahun 1960 khususnya pada pasal 

20 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap undang-undang menghendaki 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, maka pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang pendirian badan Pimpinan 

Umum Perusahaan Listrik Negara yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan 

penguasaan dan pengusahaan atas perusahaan-perusahaan milik negara yang 

berusaha di bidang listrik dan gas milik Belanda yang telah dikenakan 

Nasionalisasi berdasarkan UU Nomor 86 Tahun 1959. 

Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 1965 tentang : 

1. Pembubaran Badan pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang 

dibentuk berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 1961. 

2. Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. 

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut tidak lain dan tidak bukan 

semata-mata untuk mempertinggi daya guna dan sebagai satu kesatuan usaha di 

bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfataan umum. 

Selanjutnya pada tahun 1967 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 

Tahun 1967 tentang pengaruh dan penyederhanaan perusahaan negara ke dalam 

tiga bentuk usaha negara, karena terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan 

dalam bentuk, status hukum, organisasi, sistem kepegawaian, administrasi 
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keuangan dari perusahaan-perusahaan milik negara. Adapun tiga bentuk pokok 

usaha negara yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN (Departmental Agency). 

b. Perusahaan Umum disingkat PERUM (Public Corporation). 

c. Perusahaan Persero disingkat PERSERO (Public / State Company). 

Pada tahun 1962, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara berdasarkan UU Nomor 

19 Tahun 1965 dengan berdasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 1972, ditetapkan 

statusnya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (PERUM PLN) dan diubah 

pula  anggaran dasarnya mengenai status, hak, dan wewenang serta tanggung 

jawab. 

Karena banyak mengalami perubahanbentuk usaha sejalan dengan waktu, 

tepatnya pada tahun 1994 sampai sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1994 

dan Akta Notaris Soetjipto, SH tahun 1994 Nomor 169 tertanggal 30 Juli 1994 di 

Jakarta, status PLN berubah dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan 

Terbatas (PERSERO). Dalam kelanjutannya, Akta Notaris tersebut diubah dengan 

Akta Notaris Ny. Indah Fatmawati, SH Nomor 70 tanggal 27 Januari 1998 dan 

status perusahaan ketenagalistrikan di Surakarta bernama PT. PLN (Persero) 

Cabang Surakarta. 

Pada tanggal 10 April 2001 berdasarkan Keputusan General Manager PT. 

PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan DIY Nomor 

388.K/021/PD.II/2001 tentang pemebentukan organisasi Area Pelayanan 

Pelanggan, mulai 1 Juni 2001 PT. PLN (Persero) yang dulu menggunakan nama 
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PT. PLN (Persero) Cabang Surakarta berubah menjadi PT. PLN (Persero) Area 

Pelayanan Pelanggan. Dan untuk selanjutnya mulai bulan Agustus 2004 berubah 

lagi menjadi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta yang 

berlaku hingga saat ini. 

 

2. Dasar Hukum 

PT. PLN (Persero) dijalankan dengan mengacu pada beberapa peraturan 

hukum dan perundang-undangan, yaitu : 

a. Anggaran Dasar PLN tahun 1998. 

b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara 

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 

c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998 tentang  

Pengalihan Kedudukan, Tugas.  

e. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan 

Pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan 

Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki Negara 

Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan 

BUMN. 
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3. Visi dan Misi 

Visi PT. PLN (Persero) adalah “Diakui Sebagai Perusahaan Kelas Dunia 

yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada 

Potensi Insani”. 

Dari visi tersebut, dijabarkan ke dalam misi sebagai bentuk pedoman dan 

petunjuk jalan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun misi PT. PLN 

(Persero) adalah sebagai berikut : 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

4. Tujuan PT. PLN (Persero) 

Adapun sifat, maksud, dan tujuan PT. PLN (Persero) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 yaitu : 

a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

b. Mengusahakan penyediaan listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai 

dengan tujuan untuk : 

 Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 

merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 
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 Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan 

penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

c. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan listrik. 

d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan 

tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

5. Nilai-Nilai PT. PLN (Persero) 

Nilai-nilai dasar yang dianut oleh jajaran PT. PLN (Persero) untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi adalah “Saling percaya, Integritas, 

Peduli dan Pembelajar” yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam poin-poin 

sebagai berikut : 

a. Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, yakni senantiasa berusaha 

untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan 

pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai. 

b. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia, yakni menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam 

menjalankan bisnis. 

c. Integritas, yakni menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan 

objektivitas dalampengelolaan bisnis. 

d. Kualitas produk, yakni meningkatkan kualitas dan keandalan produk 

secara terus-menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan 

dalam menjalankan perusahaan. 
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e. Peluang untuk maju, yaitu memberikan peluang yang sama dan seluas-

luasnya kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan 

menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang 

ditentukan. 

f. Inovatif, yakni bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan 

sesama anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta 

menghargai ide dan karya inovatif. 

g. Mengutamakan kepentingan perusahaan, yakni konsisten untuk 

mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap 

keputusan yang diambil ditujukan demi kepentingan perusahaan. 

h. Pemegang saham, yakni dalam pengambilan keputusan bisnis akan 

berorientasi pada upaya meningkatkan nilai investasi pemegang saham. 

 

6. Hak dan Kewajiban Perusahaan 

Hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) sebagaimana yang diatur dalam 

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 097.K/010/DIR/1999 tanggal 1 Mei 

1999 tentang Peraturan Perusahaan PT. PLN (Persero) dalam pasal 8 sebagai 

berikut : 

a. Perseroan berhak : 

1) Memberikan pekerjaan atau perintah yang layak kepada pegawai 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

2) Menugaskan untuk bekerja lembur dengan memeprhatikan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Direksi. 
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3) Menuntut suatu prestasi atau hasil kerja sesuai dengan target yang 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Perseroan. 

4) Menempatkan pegawai di unit kerja manapun yang terdapat di 

wilayah kerja Perseroan. 

5) Menempatkan / menugas keryakan pegawai ke instansi lain di luar 

perseroan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

6) Memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan yang berlaku. 

7) Memutuskan hubungan kerja / memberhentikan pegawai dengan 

memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

b. Perseroan berkewajiban : 

1) Memberikan gaji, uang lembur, dan tunjangan-tunjangan lain sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi. 

2) Memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja. 

3) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berjasa dan setia kepada 

Perseroan. 

4) Memberikan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Direksi. 

5) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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B. Deskripsi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan 

anatara personel dalam menyelesaikan tugas perusahaan maupun suatu organisasi.  

Struktur organisasi yang baik akan menunjang pengelolaan perusahaan yang baik 

pula. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal baik 

dalam kualitas maupun kuantitas. 

Struktur organisasi yang ditetapkan di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

adalah organisasi garis dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Manajer dibantu 

Asisten Manajer yang sesuai dengan keahliannya. Sedangkan untuk kegiatan 

operasionalnya, Asisten Manajer memberi perintah kepada tiap-tiap bagian secara 

langsung. Namun demikian, manajer merupakan penanggung jawab tertinggi di 

perusahaan. Jabatan dalam struktur organisasi PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu : 

a. Jabatan Struktural, yaitu sebagai suatu sistem yang merupakan struktur 

baku yang dibawahi oleh seorang asisten manajer yang bertangggung 

jawab pada manajer PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. Jabatan 

struktural ini bertanggung jawab terhadap struktur yang ada. 

b. Jabatan Fungsional Ahli, yaitu jabatan yang langsung berada di bawah 

Manajer dan langsung bertanggung jawab pada manajer serta tidak 

bertanggung jawab terhadap struktur yang ada. 

Jabatan Struktural PT. PLN (Persero) APJ Surakarta merupakan struktur 

hierarkhi yang dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan yang 
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langsung dipimpin oleh Asisten Manajer dari setiap bagian. Adapun yang 

termasuk dalam jabatan struktural ini adalah : 

a. Asisten Manajer Pemasaran, yang membawahi : 

- Supervisor  Riset Pasar dan Kelayakan Pelanggan. 

- Supervisor Strategi Pemasaran. 

- Supervisor Peningkatan Pelayanan. 

b.  Asisten Manajer Niaga, yang membawahi : 

-  Supervisor Tata Usaha Lingkungan. 

-  Supervisor Pengolahan Data dan Rekening. 

-  Supervisor Pembacaan Meter. 

-  Supervisor Penagihan. 

c. Asisten Manajer Distribusi, yang membawahi : 

-  Supervisor  Mutu dan Keandalan. 

-  Supervisor Pemeliharaan dan Konstruksi Distribusi. 

- Supervisor Pelaksanaan P2TL (Pelaksanaan Penertiban Tenaga 

Listrik) 

-  Supervisor Perencanaan Pengembangan Distribusi Jaringan. 

-  Regu PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan). 

d. Asisten Manajer Keuangan, yang membawahi : 

-  Supervisor Pengendalian Anggaran dan Keuangan. 

-  Supervisor Pengawasan Pendapatan. 

-  Supervisor Akuntansi. 

-  Supervisor Operasi Distribusi. 
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-  Supervisor Peneraan dan Pengukuran. 

-  Supervisor Pengendalian Sistem Meter. 

e. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi, yang 

membawahi : 

-  Supervisor  Pengendalian Outsourcing. 

-  Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM). 

-  Supervisor Sekretariat dan Umum. 

-  Supervisor Logistik.  

Sedangkan jabatan fungsional (fungsional ahli) di PT. PLN (Persero) APJ 

Surakarta terdiri dari 5 fungsional ahli, yaitu sebagai berikut : 

a. Ahli Madya/Ahli Madya Pratama (AM/AMP) Automatic Meter Reading. 

b. Ahli Madya/Ahli Madya Utama (AM/AMA) Account Executive. 

c. Ahli Madya/Ahli Madya Pratama (AM/AMP) Hukum, Humas, Kemitraan, 

dan Bina Lingkungan. 

d. Ahli Madya/Ahli Madya Pratama (AM/AMP) Lingkungan dan 

Keselamatan Ketenagalistrikan. 

e. Ahli Madya/Ahli Madya Pratama (AM/AMP) Efisiensi Jaringan Distribusi 

dan Pengendalian Losses. 

 

PT. PLN (Persero) APJ Surakarta mempunyai 11 kantor unit yang tersebar 

se-eks Karesidenan Surakarta, yaitu : 

a. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

Surakarta Kota 
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b. Kantor PT. PLN (Persero)Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Manahan 

c. Kantor PT. PLN (Persero Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Grogol 

d. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

Sukoharjo 

e. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

Kartasura 

f. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

Karanganyar 

g. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Palur 

h. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Sragen 

i. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

Sumberlawang 

j. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

Wonogiri 

k. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Jatisrono 

Adapun gambar dari struktur organisasi PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 
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Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta : 

a. Manajer Area Pelayanan Jaringan 

Tugas pokok Manajer Area Pelayanan Jaringan adalah bertanggung jawab atas 

pengelolaan usaha secara efektif dan efisien serta menjamin penerimaan hasil penjualan 

tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan pengelolaan jaringan tegangan 

menengah (JTM), jarinan tegangan rendah (JTR), sambungan rumah (SR), alat pembatas 

dan pengukur (APP), pengelolaan keuangan serta pengelolaan SDM dan administrasi, 

membina hubungan kerja, kemitraan, komunikasi yang efektif guna menjaga citra 

perusahaan serta mewujudkan Good Corporate Governance. Untuk melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana yang disebutkan di atas, Manajer Area Pelayanan Jaringan memiliki 

fungsi : 

1) menyusun prakiraan kebutuhan tegangan listrik 

2) menyusun dan menerapkan program penjualan tenaga listrik 

3) Memantau perkembangan jumlah pelanggan dan jenis tarif 

4) Menyusun program peningkatan kualitas pelayanan pelanggan 

5) Mengkoordinir dan mengendalikan pengoperasian jaringan tegangan menengah 

(JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR), sambungan rumah (SR) dan APP-nya. 

6) Melaksanakan kegiatan pengelolaan PUKK 

7) Menangani permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan area 

8) Melaksanakan pengelolaan SDM, keuangan dan admnistrasi 

9) Membuat evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan Pemasaran, Niaga, 

Distribusi, Keuangan, SDM dan Administrasi 
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10) Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok sesuai dengan yang 

ditetapkan. 

b. Ahli Hukum, Humas dan PKBL 

1) Bidang Hukum : menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut hukum, misalnya 

kontrak kerja antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang biasanya terdapat dalam 

SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik). 

2) Bidang Humas dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) 

 Kemitraan : 

- Melaksanakan analisa proposal dari pengusaha lecil dan memberikan bantuan 

berupa pinjaman modal kerja dengan bunga lunak (kurang dari 10 juta dikenai 

bunga 6 % per tahun dan lebih dari 10 juta dikenai 8 % per tahun). Contohnya 

industri batik, industri tahu, industri jamu, industri kerajinan tangan, perkayuan 

untuk kusen dan pintu, dll. 

- Membantu sarana promosi untuk pemasaran hasil produksinya. Contohnya 

mengikuti Pekan Raya Jakarta, Pameran di Singapura dan Jerman. 

 Program Bina Lingkungan : memberikan bantuan secara Cuma-Cuma/gratis kepada 

lingkungan seputar kantor PLN dan aset PLN (tiang listrik, jaringan listrik, travo) 

seta ingin menggugah partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk peduli dan ikut 

membantu mengamankan instalasi jaringan listrik, bangunan / peralatan kantor PLN 

dari gangguan pencurian karena lokasinya sangat jauh dari jangkauan pengawasan 

personel PLN. 

 Menjalin kerjasama dengan pers (media cetak dan elektronik) 

- Media cetak : Solo Pos, Suara Merdeka, Jawa Pos, Kompas, Joglo Semar. 
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- Media elektronik : Radio RRI Surakarta, Solopos FM, Swara Graha, TATV, 

Jimbaran FM. 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan suatu bentuk pengaktualisasian 

fungsi community relations agar hubungan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dengan 

masyarakat semakin baik. Selain itu, perusahaan juga memberikan beasiswa kepada pelajar 

yang berprestasi, bantuan dana operasional kepada beberapa sekolah, dan pemberian 

penerangan secara cuma-cuma di sekitar lingkungan perusahaan. 

c. Asisten Manajer Pemasaran 

 Tugas pokok Asisten Manajer Pemasaran adalah bertanggung jawab atas kajian 

penetapan harga listrik, prakiran kebutuhan tenaga listrik, usulan pengembangan produk dan jasa 

baru, penyusunan potensi pasar, petunjuk pelaksanaan segmentasi pasar dan promosi, 

penerangan, humas dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang 

tersebut di atas, Asisten Manajer Pemasaran mempunyai fungsi : 

1) meberi masukan untuk penetapan harga listrik 

2) Menyusun prakiran kebutuhan energi 

3) Membuat usulan pengembangan produk dan jasa baru 

4) Melaksanakan riset pasar 

5) Menyusun metode dan menyusun pelaksanaan segmentasi pasar 

6) Menyusun metode dan petunjuk pelaksanaan promosi 

7) Mengelola penerangan dan pengujian peralatan distribusi 

8) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan penyuluhan ketenagalistrikan dan prosedur 

pelayanan kepada pelanggan / masyarakat 

9) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan pemasaran dan rencana perbaikannya 
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d. Asisten Manajer Niaga 

 Tugas pokok Asisten Manajer Niaga adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan 

pengembangan pelayanan pelanggan atau calon pelanggan, penyelesaian klaim, manajemen baca 

meter, sistem informasi, pengelolaan hasil penjualan listrik, pengelolaan piutang, pelaksanaan 

P2TL. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Manajer Niaga memiliki fungsi : 

1) Mengkoordinir proses administrasi Pasang Baru dan Perubahan Daya pada konsumen 

selektif 

2) Secara aktif membantu unit dalam penyelesaian klaim 

3) secara aktif membentu unit dalam manajemen baca meter 

4) Mengelola dan mengkoordinir hasil penjualan tenaga listrik 

5) memonitor pengelolaan piutang 

6) Mengkoordinir pemutusan dan penyambungan pelanggan yang menunggak 

7) Mengkoordinir pelaksanaan P2TL pada unit yang di bawahnya 

8) Mengoperasikan dan memelihara sistem informasi 

9) Membuat evaluasi triwulan atas kegiatan niaga dan rencana perbaikannya 

e. Asisten Manajer Distribusi 

 Tugas pokok Asisten Manajer Distribusi adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pembuatan desain, konstruksi, rencana dan SOP untuk operasi dan pemeliharaan, perbekalan dan 

evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola unit. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Asisten Manajer Distribusi menjalankan fungsi : 

1) membuat desain konstruksi berdasarkan desain standar 

2) Menyusun usulan pengembangan distribusi 

3) Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi 
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4) Menyusun SOP pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi 

5) Membantu pelaksanaan Pasang Baru dan Perubahan Daya pada konsumen selektif 

6) Melaksanakan pembangunan jaringan distribusi dan sarana lainnya 

7) Melaksanakan administrasi pembangunan 

8) Melaksanakan tata laksana perbekalan 

9) Melaksanakan pemutakhiran peta jariangan distribusi 

10) Membuat evaluasi triwulanan atas kegiatan operasi dan pemeliharaan distribusi serta 

rencana perbaikannya. 

f. Asisten Manajer Keuangan 

 Tugas pokok Asisiten Manajer Keuangan adalah bertanggung jawab atas penyusunan 

RKAP dan cash flow. Fungsi yang dijalankan adalah : 

1) Menyususn RKAP dan cash flow 

2) Menyusun dan memantau anggaran belanja dan pendapatan APJ, Unit Pelayanan (UP), 

Unit Jaringan (UJ), dan Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) 

3) Melaksanakan pengembangan karir pegawai 

4) Melaksanakan updating data pegawai 

5) Melaksanakan penilaian kineja pegawai 

6) Menyusun dan mengusulkan mutasi pegawai 

7) Memproses pelanggaran disiplin pegawai 

8) Mengelola penyusunan anggaran pegawai dan pembayaran penghasilan pegawai 

9) Mengelola kesekretariatan rumah tangga kantor 

10) Melaksankaan pembinaan keamanan dan K3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



93 
 

  

11) Membuat evaluasi triwulanan atas kegiatan SDM dan admnistrasi serta rencana 

perbaikannya.  

 

2. Personalia / Kepegawaian PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

a. Jumlah Karyawan 

Jumlah karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta adalah sebanyak 312 orang. 

Adapun penjabaran berdasarkan unit/bidang kerjanya adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Komposisi Karyawan Berdasarkan Unit Kerja 

PT. PLN (Persero) APJ Surakarta Tahun 2008 

NO BAGIAN / UNIT JUMLAH 

1. Manajer APJ Surakarta 1 

2. Fungsional Ahli APJ Surakarta 5 

3. Bagian Pemasaran 13 

4. Bagian Niaga 13 

5. Bagian Distribusi 47 

6. Bagian Keuangan 15 

7. Bagian SDM dan Administrasi 13 

8. UPJ Karanganyar 18 

9. UPJ Sukoharjo 17 

10. UPJ Wonogiri 19 

11. UPJ Sragen 18 

12. UPJ Palur 18 

13. UPJ Kartasura 17 

14. UPJ Jatisrono 17 

15. UPJ Sumberlawang 20 

16. UPJ Manahan 20 
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17. UPJ Grogol 19 

18. UPJ Surakarta Kota 22 

 JUMLAH 312 

Sumber : Data Kepegawaian PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 2008. 

Dalam pelaksanaan PPOB, unit pengelolaan rekening pada bagian niaga akan erat 

kaitannya dengan unit akuntansi pada bagian keuangan dari PLN APJ Surakarta. Hal ini 

berkaitan erat dengan monitoring keuangan hasil transaksi harian yang mengacu pada proses 

pengendalian intern PLN. Balancing antara data dan dana dapat di monitoring secara real time 

melalui data center PLN APJ Surakarta. Data center secara realtime akan meng-upload otomatis 

transaksi dari server PPOB, dan dana akan di entri-kan secara otomatis dari payment point ke 

Bank. Dengan adanya Data Center, manajemen dapat mengetahui posisi piutang yang masih 

tersisa, juga pelunasan piutang secara data dan dana. 

Sedangkan komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat 

ditunjukkan dalam tabel berikut ini : rincian berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

PT. PLN (Persero) APJ Surakarta Tahun 2008 

AREA PELAYANAN 
PENDIDIKAN 

JML. 
S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD 

APJ Surakarta 

UPJ Surakarta Kota 

UPJ Manahan 

UPJ Sukoharjo 

UPJ Wonogiri 

UPJ Sragen 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

4 

2 

3 

5 

3 

9 

3 

- 

3 

1 

2 

9 

- 

1 

1 

1 

2 

59 

14 

16 

10 

10 

8 

4 

1 

1 

- 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

107 

22 

20 

17 

19 

18 
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UPJ Palur 

UPJ Kartasura 

UPJ Jatisrono 

UPJ Sumberlawang 

UPJ Grogol 

UPJ Karanganyar 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

9 

10 

8 

11 

10 

10 

2 

1 

3 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

18 

17 

17 

20 

19 

18 

JUMLAH 2 56 27 28 175 23 1 312 

Sumber : Data Kepegawaian PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 2008. 

 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 312 karyawan yang ada, hanya terdapat 113 

karyawan yang memiliki jenjang pendidikan di atas SLTA. Lebih dari separuh karyawan di PT. 

PLN (Persero) APJ Surakarta masih belum memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini 

semakin menunjukkan bahwa  para pegawai PT. PLN (Persero) APJ Surakarta kurang memiliki 

kompetensi dalam hal pengelolan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam 

pengelolaan keuangannya, khususnya dalam hal penerimaan pembayaran tagihan rekening listrik 

pelanggan, PT. PLN membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, yakni Bank sebagai lembaga 

keuangan yang lebih berkompeten. 

b. Jam Kerja 

Waktu / jam kerja karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta secara umum 

diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yaitu 8 

jam sehari atau 40 jam seminggu. Jumlah tersebut dalam pelaksanaannya diatur sebagai 

berikut : 

1. Senin – Kamis : pukul 07.00 – 16.00 WIB termasuk jam istirahat 1 jam. 

2. Jumat  : pukul 06.30 – 16.00 WIB termasuk istirahat 1,5 jam. 

3. Sabtu  : buka khusus loet pembayaran rekening dan buka pesta pukul 

08.00 – 12.00 WIB. 
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4. Minggu  : Libur. 

5. Khusus untuk pelayanan gangguan buka selama 24 jam. 

 

c. Rekruitmen 

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan PT. PLN (Persero), 

khususnya di lingkungan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta telah banyak dilakukan 

perubahan manajemen dan rekrutmen keryawan. Adapun yang dimaksud karyawan 

adalah pegawai dan pekerja. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan, diangkat, dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku 

di perusahaan. Sedangkan pekerja adalah mereka yang dipekerjakan perusahaan 

berdasarkan perjanjian kerja. 

Dalam hal ini, pengadaan pegawai dilakukan untuk mengisi formasi tenaga kerja 

berdasarkan kebutuhan perseroan. Pelamar yang telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku harus menjalani masa percobaan paling lama 3 bulan dan 

berstatus sebagai pegawai dalam masa percobaan atau calon pegawai. 

Perusahaan dalam merekrut tenaga kerja atau karyawan baru untuk mengisi 

formasi yang ada, salah satu pertimbangannya adalah tingkat pendidikannya. Hal ini 

berkaitan dengan penentuan tingkat golongan ruang gaji bagi karyawan yang 

bersangkutan dan sekaligus untuk mengetahui kualitasnya. Apabila dilihat dari latar 

belakang pendidikannya, maka karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta memiliki 

karyawan yang bervariasi jenjang pendidikannya yang meliputi Sekolah Dasar (SD), 

SLTP, SLTA, Sarjana Muda dan Sarjana. 
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Di samping karyawan yang bersifat tetap atau pegawai di PT. PLN (Persero) 

APJ Surakarta juga menggunakan pekerja. Dalam hal pengadaan pekerja ini dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja selama jangka waktu tertentu dan 

dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Lamanya surat perjanjian kerja adalah paling 

lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 tahun. 

d. Kewajiban Karyawan 

Mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya harus dihindari 

bagi karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta diatur dalam Keputusan Direksi PT. 

PLN (Persero) Nomor 097.K/010/DIR/1999 tanggal 1 Mei 1999 tentang Peraturan 

Perusahaan PT. PLN (Persero) dalam Pasal 9, yaitu sebagai berikut : 

1. Karyawan berkewajiban : 

- Memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai data probadi keluarga 

maupun mengenai pekerjaan kepada perseroan. 

- Melaksanakan semua tugas / perintah dan pekerjaan yang diberikan oleh 

perseroan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

- Menyimpan semua keterangan yang dianggap sebagai rahasis perseroan, yang 

didapat oleh karena jabatannya maupun di dalam pergaulannya di lingkungan 

perseroan. 

- Setia kepada peerseroan dan menjaga citra serta mebela kepentingan perseroan. 

- Selalu menjaga kesopanan dan kesusilaan norma-norma pergaulan yang berlaku 

dalam masyarakat. 

- Menjaga dan memelihara barang-barang milik perseroan yang dipercayakan 

kepadanya atau yang digunkan dalam pelaksanaan tugas. 
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- Menaati dan melaksanakan setiap ketentuan / peraturan yang berlaku di 

lingkungan perseroan. 

- Menaati jam kerja yang telah ditetapkan. 

- Selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

2.  Karyawan dilarang : 

 Melakukan hal-hal yang tidak patut diperbuat oleh pegawai yang bermartabat. 

 Menyalahgunakan wewenang dan jabatan. 

 Melakukan perbuatan yang dapat merugikan perseroan. 

 Melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan perseroan. 

 Melalaikan tugas kedinasan. 

 Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban. 

 Melakukan perbuatan yang tidak terpuji. 

 Bekerja untuk negara asing, bidang usaha lain atau instansi  di luar perseroan 

tanpa ijin dari perseroan. 

e. Kesejahteraan 

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian / tanggung jawab manajemen serta 

untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan karyawan, maka PT. PLN (Persero) APJ 

Surakarta memberikan sarana yang menyangkut kesejahteraan keryawan, di antaranya 

sebagai berikut : 

- Tersedianya sarana kesehatan, dokter kontrak dan rumah sakit yang ditunjuk 

khusus oleh perusahaan dengan perjanjian kerka. 

- Tersedianya sarana peribadatan bagi seluruh karyawan. 
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- Adanya penghargaan berupa kenaikan pangkat dan bonus kepada karyawan yang 

berprestasi. 

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan lain sebagainya. 

 

3. Sarana Pendukung dan Aset Distribusi Jaringan PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

Untuk melayani pasokan tenaga listrik kepada pelanggan, APJ Surakarta didukung oleh 

10 unit Gardu Induk (GI) yaitu : 

a. GI Banyudono 

b. GI Jajar 

c. GI Mangkunegaran 

d. GI Palur 

e. GI Masaran  

f. GI Sragen  

g. GI Wonosari 

h. GI Solo Baru 

i. GI Wonogiri 

j. GI / PLTA Wonogiri 

Data Aset Jaringan Distribusi APJ Surakarta adalah sebagai berikut : 

 Kapasitas Daya Trafo GI   : 826 MVA 

 Jumlah Penyulang    : 75 Penyulang 

 Panjang JTM     : 7.837,13 kms 

 Panjang JTR     : 8.161,31 kms 

 Trafo Distribusi    : 12.465 unit 
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 Jumlah Daya Trafo Distribusi   : 437,453 MVA 

*) Data per Maret 2008 

Susut jaringan sampai dengan bulan Maret 2008 sebasar 5,69%, sudah mengalami 

penurunan dibandingkan akhir tahun 2007 sebesar 6,31%. Angka pencapaian gangguan jaringan 

per 100kms dirasakan sudah semakin menurun dari bulan ke bulan, sampai dengan bulan April 

2008 angka pencapaian adalah 3,85 kali/100 kms di bawah angka pencapain total PLN Distribusi 

Jateng dan DIY sebesar 5,94 kali/100kms. 

 

4. Layanan PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

Dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan, dilakukan beberapa 

langkah peningkatan kualitas layanan dengan mengacu kepada SK Direksi PLN No.40 th 2007 

tentang Panduan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) meliputi antara lain : 

a. Gedung layanan 

Sebagai wujud peningkatan pelayanan pelanggan, APJ Surakarta melakukan 

pembangunan / renovasi gedung secara bertahap untuk semua unit dengan tujuan untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi 

di unit PLN. Unit yang telah selesai direnovasi sebanyak 5 (lima) UPJ, yaitu Surakarta 

Kota, Sumberlawang, Grogol, Karanganyar, dan Sukoharjo. Sedangkan untuk renovasi 

lainnya dijadualkan pada tahun 2008. 

b. Sarana Transportasi untuk Layanan 

Untuk memberikan layanan yang cepat kepada pelanggan baik teknik maupun non 

teknik, dibutuhkan sarana transportasiyang terstandarisasi. Saat ini sarana transportasi 
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untuk layanan di semua Unit telah distandarisasi mengenai jumlah, identita, dan 

kelengkapan operasional. 

c. Program-program layanan di PLN APJ Surakarta yang dalam pelaksanaannya 

bekerjasama dengan pihak lain, antara lain : 

1) SIMANIS 

SIMANIS (Sistem Informasi manajemen Teknis) merupakan aplikasi 

manajemen gangguan berbasisi web yang digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai pengaduan pelanggan terhadap adanya gangguan 

pemadaman listrik sekaligus untuk mendukung laporan SAIDI /SAIFI. 

2) i-SMS 

Untuk memberikan alternative pelayanan yang lebih cepat, mudah dan akurat, 

maka layanan kepada pelanggan juga didukung i-SMS berbasis web yang dapat 

digunakan untuk : 

1. Informasi tagihan rekening listrik 

2. Informasi batas waktu pembayaran tagihan rekening listrik 

3. Informasi penyambungan baru 

4. Informasi pemadaman 

5. Informasi stand meter 

6. Dan pengaduan lainnya 

Format permintaan layanan informasi melalui i-SMS 

Layanan Format SMS 

Lapor gangguan instalasi rumah pelanggan Rumah<spasi>IDPelanggan<spasi>isi 

laporan 

Contoh: Rumah 520040026165 rumah 
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padam 

Lapor gangguan pemadaman lokal Local<spasi>ID Pelanggan<spasi>isi 

laporan 

Contoh: local 520040026165 trafo meledak 

Lapor koreksi rekening listrik Koreksi<spasi>ID Pelanggan<spasi>isi 

laporan 

Contoh: koreksi 520040026165 stand 

meter terlalu besar 

Lapor stand meter Stand<spasi>nomor ID 

pelanggan<spasi>laporan angka stand 

meter 

Informasi pengaduan lainnya Info<spasi>ID Pelanggan<spasi>isi 

laporan 

Contoh: info 520040026165 kabel listrik 

kendor di jalan sudirman Pati 

Sumber : www.plnjateng.co.id  

 

3) PRAQTIS 

Sistem pelayanan ini merupakan produk pelayanan PLN untuk pembayaran 

rekening listrik yang dapat dilakukan di bank atau ATM yang bertanda / berlogo 

PRAQTIS. Layanan ini bekerjasama dengan beberapa Bank antara lain : BRI, 

mandiri, Lippo, Bumiputera, BCA, Panin, Bukopin, BTN, Niaga, Haga. Layanan 

ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan dan keamanan dalam 

pembayaran rekening listrik bagi pelanggan baik nasabah maupun non nasabah 

suatu bank. 

4) Penataan Data Pelanggan dan Jaringan (PDPJ) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



103 
 

  

PDPJ (Penataan Data Pelanggan dan Jaringan) merupakan aplikasi berbasis GIS 

(Geographic Information System). Aplikasi PDPJ memuat informasi asset 

jaringan distribusi meliputi JTM, trafo, JTR dan SR/APP beserta data pelanggan. 

Aplikasi PDPJ telah digunakan pada 4 (empat) UPJ yaitu Surakarta Kota, 

Manahan, Kartasura, palur. Sedangkan untuk UPJ lain, baru memuat data asset 

khususnya JTM dan Trafo. 

Aplikasi ini untuk mendukung bisnis proses layanan PLN, misalnya layanan 

penyambungan baru, perubahan daya, layanan cater, layanan rekening, layanan 

teknik, dan layanan lainnya. 

Aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen antara lain 

untuk informasi asset, menghitung susut par trafo dan susut per penyulang, 

manajemen cater, informasi untuk keperluan pemutusan dan penyambungan. 

5) Sistem Informasi Gardu Distribusi (SIGADIS) 

SIGADIS (Sistem Informasi Gardu Distribusi) merupakan aplikasi manajemen 

trafo distribusu berbasis web yang digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai trafo distribusi antara lain: 

- Data spesifikasi teknik trafo distribusi 

- Data pembebanan trafo distribusi 

- Data pelanggan per trafo distribusi (intregasi dengan aplikasi PDPJ) 

6) Trafo Bergerak 

Trafo bergerak adalah layanan teknik untuk mempercepat pemulihan pelanggan 

yang mengalami gangguan padam listrik. 

7) Pekerjaan Dalam keadaan Bertegangan (PDKB-TM) 
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PDKB (Pekerjaan Dalam keadaan Bertegangan) merupakan regu layanan teknik 

untuk melaksanakan pekerjaan jaringan, baik pemeliharaan maupun penanganan 

gangguan tanpa harus melakukan pemadaman listrik yang memasok kepada 

pelanggan. 

 

 

 

C. Deskripsi Singkat Pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN 

(Persero) APJ Surakarta 

Payment Point Online Bank (PPOB) didesain sebagai cara bayar listrik yang baru yang 

bersifat online real time dengan mengandalkan sepenuhnya pada kualitas layanan perbankan 

dengan didukung oleh fasilitas dan jaringan perbankan yang berbasis pada kemajuan teknologi 

informasi (TI). Dengan adanya PPOB, maka loket payment point yang selama ini bekerjasama 

dengan PLN mengalami peralihan kemitraan menjadi downline-nya bank. Selajutnya payment 

point yang telah menjadi downline-nya bank berubah menjadi PPOB yang melayani pembayaran 

tagihan listrik secara online bank. Pada prinsipnya, layanan PPOB difokuskan sebagai upaya 

untuk mengingkatkan kualitas pengelolaan pembayaran taguhan listrik di loket payment point, 

sehingga ke depannya setiap loket paymet point memiliki kemampuan untuk mengelola 

pembayaran tagihan listrik dengan lebih profesional menyerupai lembaga perbankan. 

Sesungguhnya dengan adanya PPOB ini, diharapkan pelanggan PLN lebih diuntungkan 

dan memiliki kemudahan dalam membayar tagihan listrik. Mengapa demikian ? Sebab dengan 

PPOB, setiap pelanggan PLN dimungkinkan untuk menyelesaikan urusan bayar listriknya secara 

lebih bebas (tidak harus terikat pada satu loket payment point), bisa dimana saja pada setiap loket 
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PPOB yang terdekat dengan domisili pelanggan (aspek kemudahan), lebih cepat dan praktis 

(aspek kenyamanan), dan lebih aman (aspek keamanan). Tidah hanya itu saja, dengan dukungan 

fasilitas layanan perbankan, maka layanan PPOB ke depannya dirancang untuk bisa menjadi One 

Stop Service Outlet Bank. Maksudnya adalah, setiap loket PPOB nantinya bisa dimanfaatkan 

sebagai tempat pembayaran lainnya, selain tempat bayar rekening listrik. Misalnya, sebagai 

tempat bayar rekening telepon, PDAM, tagihan seluler, angsuran kendaraan atau cicilan kredit 

perumahan (KPR), dan lain sebagainya. 

Pada cakupan yang lebih luas, PPOB memungkinkan adanya kualitas layanan publik 

yang lebih transparan, menutup peluang penyalahgunaan uang tagihan listrik pelanggan dan 

sejalan dengan semangat Good Governance. PPOB juga membuka peluang bisnis baru bagi 

setiap anggota masyarakat untuk turut mengelola pembayaran tagihan listrik dengan menjadi 

downline-nya bank, sehingga nantinya payment point bisa tumbuh lebih cepat dan lebih tersebar 

secara meluas di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



106 
 

  

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam kajian ini, pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan Payment Point Online 

Bank (PPOB) di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

dengan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana PPOB itu dilaksanakan di PT. PLN (Persero) 

APJ Surakarta. Pembahasan mengenai pelaksanaan PPOB ini penting untuk diberikan sebab 

PPOB merupakan program baru yang dimulai pada akhir tahun 2008, sehingga program ini 

relatif belum dikenal oleh kalangan umum. Tahap kedua adalah dengan melakukan pembahasan 

mengenai efektivitas pelaksanaan PPOB di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. Efektivitas di sini 

akan dilihat dari tiga aspek yang juga menjadi tujuan utama dari program PPOB, yakni 

kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Dan tahap terakhir adalah pembahasan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PPOB di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 

 

A. Pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

Payment Point Online Bank (PPOB) merupakan program dari PLN Pusat yang 

sebenarnya telah dikembangkan di daerah lain sejak tahun 2007. PPOB baru dikembangkan di 

daerah Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun 2008 dengan 

merujuk pada Surat General Manager (GM) Nomor 537/104/DJTY/2008 tanggal 4 Juli 2008. 

Dalam surat tersebut, terdapat instruksi dari pihak GM PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan DIY kepada 4 PLN APJ di daerah Jawa Tengah dan DIY untuk melaksanakan 

peralihan prosedur pembayaran tagihan listrik pelanggan dari yang semula secara konvensional 
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dan/atau semi online (SOPP) ke prosedur pembayaran yang online bank (PPOB). Adapun 

keempat PLN APJ yang dijadikan pilot project pelaksanaan PPOB tersebut adalah : 

1. PLN APJ Semarang (seluruh PLN UPJ) 

2. PLN APJ Surakarta (UPJ Solo Kota dan UPJ Manahan) 

3. PLN APJ Yogyakarta (UPJ Yogyakarta Utara dan Selatan) 

4. PLN APJ Magelang (UPJ Magelang Kota dan UPJ Muntilan) 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara prosedur pembayaran tagihan listrik secara 

Semi Online Payment Point (SOPP) dengan PPOB. Dalam SOPP, alur proses pengelolaan 

rekening tagihan listrik pelanggan dilakukan tanpa melalui adanya kerjasama dengan jaringan 

online bank. Adapun alur pengelolaan rekening pada SOPP dapat digambarkan dalam gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Pengelolaan Rekening Tagihan Listrik Pelanggan dalam SOPP 
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Keterangan Gambar : 

Alur Proses Pengelolaan Rekeing : 

1. Proses pengelolaan dimulai dari pembacaan meter pelanggan untuk mengetahui jumlah 

pemakaian selama 1 (satu) bulan. 

2. Data pembacaan meter pelanggan untuk selanjutnya di serahkan ke Bagian Pengolahan 

Data di PLN APJ Surakarta untuk pemrosesan saldo rekening/Billing System. Saldo 

Rekening itu sendiri merupakan data Piutang Pelanggan (DPP). 

3. Data Piutang Pelanggan (DPP) selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Unit 

Pelayanan di wilayah APJ Surakarta untuk ditagihkan ke pelanggan sebagai pendapatan 

PT  PLN.  

4. Server SOPP diimportkan saldo rekening setiap awal periode pembayaran dengan alur 

proses sebagaimana diatas. 

5. Transaksi pelunasan di Payment Point secara real time meng-up date data di Server 

SOPP.  
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6. Payment Point setiap akhir penjualan melakukan pelaporan di Unit Pelayanan dan 

mengirimkan DPH (Daftar Pelunasan Hutang) melalui web SOPP. 

7. SOPP secara real time mengirimkan data pelunasan dari Payment Point ke Unit 

Pelayanan sebagai data monitoring pelunasan. Laporan dan DPH digunakan sebagai 

validasi dan pengecekan akhir transaksi.  

Pada dasarnya, pada pelaksanaan SOPP, bagian pengelolaan rekening akan erat kaitannya 

dengan bagian akuntansi dari PLN APJ Surakarta. Hal ini berkaitan erat dengan monitoring 

keuangan hasil transaksi harian. Ini mengacu pada proses pengendalian intern PLN. Balancing 

antara data dan dana dapat di monitoring secara real time melalui data center PLN Distribusi 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data center secara realtime akan meng-upload 

otomatis transaksi dari server SOPP, sedangkan dana akan di entri-kan secara manual oleh 

bagian akuntansi setelah menerima bukti penyetoran uang dan bukti setor bank dari payment 

point. Dengan adanya Data Center, manajemen dapat mengetahui posisi piutang yang masih 

tersisa, juga pelunasan piutang secara data dan dana. 

Pada saat posisi akhir periode pembayaran, yakni tanggal 20 di tiap bulannya  akan 

dilakukan rekonsiliasi akhir antara unit pelayanan dan SOPP sebelum dilakukan proses posting 

akhir periode. Proses rekonsiliasi selain dilakukan secara sistem, juga dilakukan manual antar 

operator atau admin system. Sehingga data yang menjadi tunggakan akan muncul biaya 

keterlambatan di SIP3 (Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan), dan akan diterbitkan 

perintah kerja pelaksanaan pemutusan valid. 

Berdasarkan data dalam Laporan Pelaksanaan SOPP  di PLN APJ Surakarta bulan 

Novermber 2008, didapatkan data-data mengenai kondisi status payment point di di wilayah 

kerja APJ Surakarta. 
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Tabel 3.1 

Kondisi Status Payment Point di Wilayah Kerja APJ Surakarta  

Per Bulan November 2008 

No Unit Pelayanan Payment Point Status 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Surakarta Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grogol 

 

 

 

 

 

 

Manahan  

 

 

 

- Kantor Pos 

- Bank BTN 

- KSU Mawar 

- KSU Mahkota Jaya 

- Bank BNI 46 

- BBI (Pasar Gede) 

- KUD Bineka Karya 

- KSU Kal. Tipes 

- KUD Dewi Sri 

- KOP. Penca Harapan 

- KSU Sedyo Mulyo 

- KSU Kel. Kratonan 

- PT Wahana Sejahtera 

- KPN Sejahtera 

- Bank Bukopin 

- KPN Guyub Rukun 

- Bank Mandiri 

- BPR Bank Pasar 

- PT Candi Mulya 

- Bank BCA 

- PT Wahana Sejahtera 

- Loket Rayon 

- Loket Keliling 

- Loket Gerai Luwes 

Gading 

- Loket Apem 

 

- KSU Mawar 

- KUD Baki Mulya 

- PT Wahana Sejahtera 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Dhewi Sri 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Gondangrejo 

- Kal. Mojosongo 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Offline 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Realtime FO 

Realtime FO 

Offline 

Online 

 

Online 

 

Online 

Offline 

Online 

Online 

Offline 

Realtime FO 

 

Online 

Online 

Online 

Online 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palur  

 

 

 

 

 

 

Kartasura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatisrono 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BNI 46 

- Kal. Sumber 

- Bank Pasar (Loket 

Kadipiro) 

- KPN Asih 

- Kop. Penca Harapan 

- KPRI Guyub Rukun 

- Kal. Manahan 

- BPD Nusukan 

- Kal. Banyuanyar 

- Loket Gerai Luwes 

Nusukan 

- Loket Keliling 

- Tunggakan 

 

- KBKR-Ngringo Palur 

- KUD Jaten 

- KUD Kebakkramat 

- KUD Hasta Manunggal 

- KUD Kebakkramat 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Colomadu 

- KUD Bhineka Karya 

- KUD Bhineka Karya 

- KUD Dewi Sri 

- KUD Ngemplak 

- KUD Sawit 

- KUD Banyudono 

- KUD Sambi 

- KUD Ngemplak 

- KUD Bhineka Karya 

- KUD Colomadu 

- KUD Ngemplak 

- Tunggakan 

 

- KUD Ngadirojo 

- KUD Sidoharjo 

- KUD Maju 

- KUD Sedyo Makmur 

- KUD Sukma 

- KUD Tlaten 

- KUD Remaja 

- KUD Puro Raharjo 

- KUD Lestari 2 

Online 

Online 

Online 

 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

 

Offline 

Realtime FO 

 

Online 

Online 

Online 

Online 

Offline 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonogiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukoharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KUD Mugi Rahayu 

- KUD Lestari 

- Koppas Mitra Sejahtera 

- Tunggakan 

 

- KUD Utama 

- KUD Utama 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Subur Agawe 

Makmur 

- KUD Subur 

- KUD Wirogotomo 

- KUD Tani Gemilang 

- KUD Pangudi Makmur 

- KUD Sedyo Waras 

- KUD Sri Sadono 

- KUD Sari Tani 

- KUD Baturetno 

- KUD Baturetno 

- KUD Ngudiluhur 

- KUD Selogiri 

- KUD Puguh 

- KUD Rukun Agawe 

Makmur 

- KUD Giriwoyo 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Karya Bhakti 

- KUD Karya Bhakti 

- KUD Karya Bhakti 

- KUD Hasta Manunggal 

- KUD Sukodono 

- KUD Sukodono Unit 

Toko 

- KUD Sukodono 

- KUD Sukodono 

- KUD Marsudi Tani 

- KUD Sari Tani 

- KUD Girimulyo 

- KUD Bhakti 

- KUD Ngesti Luhur 

- KUD Sapta Usaha Mulya 

- LKMD Gentan 

- KUD Subur Makmur 

- KUD Rukun Tani 

Offline 

Offline 

Offline 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

 

Offline 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Karanganyar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumberlawang 

- Tunggakan 

 

- KUD Lalung Jaya 

- KUD Lalung Jaya 

- KUD Pandanwangi 

- KUD Tani Makmur 

- BKK Tasikmadu 

- KUD Lalung Jaya 

- KUD Pandanwangi 

- KUD Pandanwangi 

- KUD Komajaya 

- KUD Girimakmur 

- KUD Kerjo 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Sukamaju 

- KUD Ngudi Subur 

- KSU Batham 

- Tunggakan 

 

- KUD Tenggak II 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Bener 

- KUD Pura 

- KUD Duyungan 

- KUD Tenggak I 

- KUD Plosorejo 

- KUD Banaran 

- KUD Gondang 

- KUD Dwi Mulyo 

- KUD Kota 

- KUD Masaran Akur 

- KUD Bandung Sogo 

- KUD Saradan 

- KUD Sepat 

- KUD Katelan 

- KUD Jenar 

- KUD Wonokerso 

- KUD Sukamaju 

- KUD Loh Jinawi 

- KUD Celep 

- KUD Sumber Makmur 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Gemolong 

- KUD Gondangrejo 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Ofline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Realtime FO 

 

Offline 

Offline 

Offline 
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- KUD Adil Makmur 

- KUD Plupuh 

- KUD Tani Mulyo 

- KUD Subur Abadi 

- KUD Banaran 

- KUD Sambirejo 

- BPR BKK Andong 

- KUD Girimargo 

- Kud Majenang 

- KUD Kedawung 

- BPR BKK Kemusu 

- KUD Karya Makmur 

- KUD Klego 

- KUD Karanggede 

- KUD Tani Makmur 

- Tunggakan 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Offline 

Realtime FO 

 
Sumber : Laporan Pelaksanaan SOPP PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 2008 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa sebelum dilaksanakan PPOB, sistem pembayaran tagihan 

listrik pelanggan sebagian besar dilaksanakan secara offline, bukan online. Kalaupun terdapat 

beberapa payment point yang telah menyelenggarakan sistem pembayaran secara online, itu 

hanya terdapat di payment point yang berada di perkotaan. Misalnya di UPJ Surakarta Kota, 

Manahan, dan Palur. Dengan adanya sistem pembayaran yang sifatnya masih offline, pihak PLN 

APJ Surakarta menilai bahwa sistem ini tidak membawa efisiensi, khususnya bagi pihak PLN itu 

sendiri. Terlebih ketika pelaksanaan pembayaran tagihan listrik pelanggan tersebut diadakan 

dengan menggalang kerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) di tiap-tiap UPJ. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya KUD bukanlah merupakan suatu lembaga yang 

intens dan fokus untuk menangani masalah keuangan, apalagi dalam hal administrasi 

pembayaran tagihan listrik pelanggan yang jumlahnya sangat banyak. Inilah yang membuat segi 

inefisiensi dari pelaksanaan SOPP. Terkait dengan pelaksanaan SOPP ini, Bapak Rachyanto, 

Supervisor Penagihan memberikan argumentasinya : 

“Sebelum PPOB ini PLN banyak kerja sama dengan KUD-KUD yang ada di daerah. 

Kerjasama ini dilatarbelakangi juga dalam upaya untuk dalam tanda petik membesarkan 
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KUD. Padahal sebagaimana yang kita tahu, KUD itu juga ngurusi soal pupuk, tabungan 

masyarakat, dan sebagainya, dari sinilah kita pikir kok sepertinya jika kita terus 

menjadikan KUD sebagai mitra kerja utama, segi pengelolaan keuangan rekening listrik 

jadi nggak efisien. Ditambah lagi dengan sistem yang masih offline, yang mana data-

data dan report yang kita butuhkan tidak dapat kita dapat dalam waktu yang singkat. 

Untuk tahu pelanggan mana yang masih nunggak kita mesti nunggu sehari atau dua hari 

dulu baru tahu pelanggan yang nunggak. Akibatnya kan kinerja kita jadi nggak cepat, 

lamban. Juga timbul kerawanan-kerawanan bagi PLN, kayak perampokan ketika uang 

akan disetorkan ke bank, penyalahgunaan oleh oknum KUD, dan lain-lainnya. Maka dari 

itu, kita mengubah SOPP itu jadi PPOB yang menjadikan bank sebagai mitra utama. 

Meskipun demikian, kerjasama PLN dengan KUD-KUD tadi nggak begitu saja kita 

hentikan. Kita tetap kerjasama dengan KUD, tapi katakanlah dalam status dan peran 

yang berbeda.” (wawancara, tanggal 28 Mei 2009) 

 

PPOB pada awalnya dirancang sebagai salah satu bentuk alternatif atau pilihan bagi 

masyarakat dalam membayar tagihan rekening listrik. Namun dalam perkembangannya, PPOB 

tidak lagi menjadi alternatif, melainkan telah menjadi standar dan prosedur yang baku dalam 

kaitannya dengan pembayaran tagihan listrik. Dalam artian pembayaran tagihan listrik yang 

semula dapat dilakukan secara offline, kini mau tidak mau harus melakukan pembayaran secara 

online melalui bank ataupun juga pihak yang telah terdaftar sebagai downline-nya bank. 

Penjelasan mengenai pengertian PPOB diberikan oleh Bapak Suharmanto, Humas PLN APJ 

Surakarta di bawah ini : 

“PPOB atau Payment Point Online Bank didisain sebagai cara bayar listrik yang 

bersifat online real time dengan mengandalkan sepenuhnya pada kualitas layanan 

perbankan dengan didukung oleh fasilitas dan jaringan perbankan yang berbasis pada 

kemajuan TI. Dengan adanya PPOB ini, maka loket payment point yang selama ini 

bekerjasama dengan PLN mengalami peralihan kemitraan dengan menjadi downline-nya 

bank atau semacam mitra kerja bagi bank. Jadi pada prinsipnya, layanan PPOB ini 

difokuskan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembayaran tagihan 

listrik di loket payment point, sehingga ke depannya setiap loket payment point memiliki 

kemampuan untuk mengelola pembayaran tagihan listrik dengan lebih profesional 

menyerupai lembaga perbankan” (wawancara, tanggal 4 Juni 2009) 

 

Alur proses pengelolaan rekening dalam PPOB dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 

Alur Pengelolaan Rekening dalam PPOB 
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Keterangan Gambar : 

1. PLN (Persero) APJ Surakarta selaku pemilik layanan memiliki DPP (Data Piutang 

Pelanggan) yang berisi data-data mengenai nominal tagihan rekening listrik yang harus 

dibayarkan pelanggan. DPP ini termuat dalam sistem informasi PLN yang disebut SIP3 

(Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan) 

2. Dengan adanya DPP dalam SIP3 PLN tersebut selanjutnya dilakukan switching ke PT. 

Icon selaku paymet gateway atau semacam jaringan hulu yang menjadi vendor dalam 

PPOB. 

3.  Selanjutnya PT. Icon men-switch DPP kepada vendor-vendor di bawahnya 

(SC1,SC2,SC3,SC4). Inilah yang kemudian disebut sebagai switching hulu. 

4. Proses switching kemudian diteruskan kepada Bank-Bank atau Kantor Pos peserta PPOB.  

5. Dari Bank dan Kantor Pos kemudian dilakukan switching lagi ke vendor-vendor yang 

berada di bawah Bank (bukan di bawah PT. Icon). Inilah yang disebut dengan switching 

hilir. Vendor-vendor pada switching hilir ini meng-capture data-data yang di-switching 

oleh Bank dengan menggunakan alat EDC (Electronic Data Capture).  

6. Dengan dimilikinya alat EDC yang mampu terintegrasi dengan database bank peserta 

PPOB oleh payment point, membuat pelanggan dengan mudah dapat melakukan 

pembayaran di berbagai payment point terdekat. Dari alat EDC ini, akan dapat diketahui 

berapa jumlah pelanggan yang sudah melunasi tagihan rekeningnya dan berapa yang 

belum melunasi tagihannya. Pihak PLN APJ Surakarta akan mendapatkan report/laporan 

tentang data tersebut di atas dari pihak PLN Distribusi jawa Tengah dan DIY. 

Berdasarkan data dan laporan inilah pihak PLN APJ Surakarta dapat melakukan 
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pemutusan hubungan listrik bagi pelanggan yang tidak melunasi tunggakan tagihan listrik 

dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

 Yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan PPOB ini adalah adanya tambahan biaya 

administrasi bank sekitar Rp 1600,00 bagi pelanggan PLN. Besaran biaya ini akan berbeda di 

tiap-tiap bank penyelenggara PPOB. Adanya biaya administrasi bank ini telah dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Perbankan 

disebutkan bahwa adalah telah menjadi hak bank untuk mengenakan biaya administrasi atas jasa 

layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Dalam PPOB ini, biaya administrasi tersebut 

jelas dikenakan kepada pelanggan yang membayar tagihan listrik. Sebab posisinya adalah bank 

selaku pemberi jasa layanan dan pelanggan adalah penerima layanan. Selain itu, dalam Pasal 

1395 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan  bahwa “biaya yang 

harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, ditanggung oleh debitur atau pihak 

yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran”. Bapak Rachyanto selaku Supervisor 

Penagihan PLN APJ Surakarta menjelaskan : 

“Dalam melaksanakan PPOB itu kan bank butuh biaya juga mbak, misalnya buat 

mbayar infrastruktur IT ke perusahaan IT nya..apalagi kan kita tau bank itu adalah 

badan usaha yang profit oriented. Makanya, tiap pelanggan mau bayar listrik akan 

dikenai tambahan biaya, yaitu biaya administrasi. Biayanya sekitar 1600an, jumlahnya 

akan berbeda di tiap bank. Perlu diketahui, biaya administrasi ini nggak masuk ke 

kantong PLN lho mbak, tapi seluruh pemasukan dari biaya administrasi akan menjadi 

income dari bank. PLN sama sekali nggak terima biaya administrasi, malah PLNtu bayar 

5oo/lembar rekeningnya ke Bank, jadi PLN ya terimanya saldo rekening listriknya 

pelanggan gitu aja.” (wawancara, tanggal 28 Mei 2009) 

 

Adapun daftar nama-nama bank yang menyelenggarakan PPOB dan besaran biaya administrasi 

yang dikenakan kepada pelanggan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Daftar Bank Peserta PPOB di Wilayah Kerja PLN APJ Surakarta dan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



119 
 

  

Besaran Biaya Administrasi 

No Nama Bank 

Bukan 

Nasabah 
Nasabah 

Tunai di 

Teller 

(Rupiah) 

Auto 

Debet 

(Rupiah) 

ATM 

(Rupiah) 

Phone 

Banking 

(Rupiah) 

Internet 

Banking 

(Rupiah) 

Mobile 

Banking 

(Rupiah) 

Kartu 

Kredit 

(Rupiah) 

1. BRI 1600 - 2000 - - - - 

2. Bank Bukopin 1600 1500 1500 - 1500 - - 

3. Bank NISP 1600 2500 2500 2500 - - - 

4. Bank Danamon Gratis  2500 2500 - - - Gratis 

5. Mandiri 4000 4000 2500 2500 2500 2500 2000 

6. BPR KS 2500 1500 1500 - - - - 

7. BNI 1600 2000 2000 - - 2000 - 

8. PT Pos 

Indonesia 

1900 - - - - - - 

Sumber : PT PLN (Persero) APJ Surakarta  

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ternyata besaran biaya administrasi tidak mutlak 

sebesar Rp.1600, 00. Bahkan sebagian besar bank justru menarik biaya administrasi hingga 

Rp.4000, 00. Besaran biaya ini jelas sangat melebihi dari standar biaya administrasi yang telah 

disepakati sebelumnya. Pada konteks yang lebih jauh, adanya besaran biaya administrasi yang 

lebih dari dua kali lipat dari yang sudah ditetapkan dapat memunculkan beban tersendiri bagi 

pelanggan PLN, terlebih bagi pelanggan dari golongan ekonomi bawah. Menyikapi hal semacam 

ini, Bapak Rachyanto menanggapi : 

“memberatkan atau nggak itu kayaknya relatif ya mbak, sebab bila dilihat dari sisi 

keamanan dan kepastian bahwa uang yang dibayarkan pelanggan ke PLN dijamin aman 

sampai ke PLN, tidak ada penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab dalam 

PPOB ini kan yang lebih banyak main adalah infrastruktur IT-nya. Makanya ini kita 

sebut sistem online yang memanfaatkan kemajuan teknologi” (wawancara, tanggal 29 

Mei 2009) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suharmanto : 
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“kalau misalnya pelanggan merasa terbebani dengan biaya administrasi yang dikenakan 

oleh bank, pelanggan bisa kok bayar listrik di loket-loket yang ada di masing-masing 

UPJ. Untuk pembayaran listrik yang dilakukan di loket PLN UPJ nggak kita kenai biaya 

administrasi mbak, tapi ya itu tadi, mungkin dalam segi kemudahan pelanggan kurang 

bisa merasakan, sebab kalo mau bayar di loket UPJ kan bisa aja jaraknya dari rumah ke 

loket jauh, jadi kan kurang begitu efisienlah gitu, jadi ya semuanya tergantung pilihan 

dari pelanggan aja, mau bayar pake PPOB yang mudah, aman, dan nyaman tapi bayar 

1600 atau nggak bayar 1600 tapi harus ke loketnya UPJ? Tinggal pilih aja 

mbak...”(wawancara, tanggal 4 Juni  2009) 

 

Program PPOB yang mulai dilaksanakan sejak bulan Desember 2008 ini diharapkan 

mampu memberikan banyak manfaat positif baik bagi masyarakat pelanggan maupun bagi pihak 

PLN APJ Surakarta itu sendiri. Setidaknya terdapat dua nilai tambah (added value) yang 

diharapkan dapat timbul dari adanya pelaksanaan PPOB ini. Dua added value tersebut adalah : 

1. Value bagi Komunitas 

a. Peluang bisnis baru 

Dari adanya pelaksanaan PPOB diharapkan dapat menjadi peluang bisnis baru 

bagi masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara kelompok/kelembagaan. 

Dikatakan sebagai peluang bisnis sebab, dalam PPOB proses pembayaran tagihan listrik 

dari pelanggan dilakukan melalui jaringan online bank yang memang telah didesain dan 

dirancang untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan segi keuangan. Jaringan 

bank inilah yang terhubung dengan jaringan yang dimiliki oleh PLN. Peluang bisnis akan 

timbul ketika pihak di luar bank dan PLN mendaftarkan diri sebagai downline/mitra kerja 

bank peserta PPOB. Dengan mendepositkan sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam 

persyaratan menjadi downline bank, maka calon downliner tersebut dapat menjadi 

“tangan kanan” bank dalam melayani pembayaran rekening listrik. Downliner dapat 

mengadakan kegiatan operasionalnya di luar bank. Selanjutnya, biaya administrasi bank 

yang ditagihkan kepada pelanggan sebagian akan menjadi hak dari downliner tersebut. 
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Disinilah letak peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi masyarakat untuk menjadi 

downline-nya bank. Hal ini seperti yang dikemukakan Bapak Suharmanto, 

“PPOB ini juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis buat masyarakat lho 

mbak, jadi, masyarakat baik individu maupun kelompok bisa mendaftarkan diri 

menjadi downline-nya bank dengan terlebih dahulu menginvestkan uangnya ke 

bank dulu. Misalnya saya daftar jadi downline-nya BRI. Di BRI saya invest uang 

10 juta. Setelah saya resmi jadi downline BRI, saya udah bisa menerima 

pembayaran rekening listrik dari orang-orang di sekeliling saya. Ketika ada yang 

bayar listrik di saya, melalui modem dan jaringan yang saya punya langsung 

upload ke servernya BRI, selanjutnya langsung masuk ke servernya PLN 

Distribusi. Nah, di servernya BRI nanti secara otomatis akan melakukan update 

dan revisi atas jumlah uang yang saya investkan tadi. Kalo sampe uang 10 juta 

tadi udah mau habis, sistem secara otomatis akan memberikan alarm yang 

tandanya harus dilakukan lagi penambahan jumlah saldo investasi di BRI. Saya 

untungnya dimana? Saya akan memperoleh profit ya dari biaya administrasi. 

Kalo di BRI kan biaya administrasinya 1600. Jadi ketika saya udah resmi jadi 

downline-nya BRI, biaya administrasinya mungkin yang 1000 akan menjadi hak 

saya, istilahnya fee buat saya gitulah mbak, nah yang 600 itu yang masuk BRI. 

Misalnya jumlah pelanggan yang bayar ke saya 25 orang, total saldo rekeningnya 

3 juta. Dalam kenyataan, saya dapetnya 3 juta 40 ribu. Berarti, yang 3 juta 15 

ribu di upload ke BRI, nah yang 25 ribu itulah keuntungan buat saya. Padahal tau 

sendiri kan jumlah pelanggan PLN itu banyak banget, hampir seluruh kepala 

keluarga. Jadi bisa dibayangkan berapa keuntungan yang akan saya dapat jika 

saya bisa memperoleh pelanggan yang sebanyak-banyaknya” (wawancara, 

tanggal 8 Juni 2009) 

 

b. Sinergi antara berbagai penyedia jasa layanan PPOB 

PPOB mampu membuka adanya sinergi antara beberapa pihak, yakni PLN, 

lembaga perbankan, Kantor Pos, Kantor Pajak dan Instansi Pemerintah. Proses ini jika 

mampu benar-benar berjalan secara sinergis, diharapkan mampu mewujudkan efisiensi 

secara nasional, khususnya terkait dalam aspek kelistrikan nasional. Segi efisiensi inilah 

yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan utama dari pelaksanaan PPOB. PPOB 

diharapkan mampu menjadi suatu proses perubahan pola proses bisnis PLN dengan 

semangat efisiensi yang mengedepankan kemudahan bagi pelanggan serta mendorong 
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adanya persaingan sehat di antara penyedia jasa pembayaran rekening listrik. Bapak 

Rachyanto memberikan penjelasan singkat terkait hal ini : 

“Khusus untuk APJ Surakarta dan Distribusi Jateng dan DIY, PPOB ini 

terselenggara berkat adanya kerjasama antara PLN dengan lembaga perbankan 

nasional, di antaranya BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, BPR KS, NISP, dan beberapa 

bank swasta lainnya. Kerjasama dengan bank ini kita harapkan mampu 

memberikan semacam efisiensi bagi kita selaku penyedia jasa tenaga kelistrikan 

nasional. Sehingga nantinya kalo semua daerah telah mengimplementasikan 

PPOB, diharapkan mampu menurunkan jumlah defisit keuangan yang dialami 

oleh PLN selama ini” (wawancara, tanggal 4 Juni 2009) 

 

c. Transparansi dan Good Governance 

Pada cakupan yang lebih luas, PPOB memungkinkan adanya kualitas layanan publik 

yang lebih transparan, menutup peluang penyalahgunaan uang tagihan listrik pelanggan 

dan sejalan dengan semangat Good Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). 

Bapak Suharmanto memberikan penjelasannya : 

“Dengan memanfaatkan jaringan yang berbasis kemajuan IT, PPOB diharapkan 

mampu meminimalisir adanya kerawanan yang jika dibiarkan dan tidak ditangani 

dengan tepat justru dapat memberikan dampak yang destruktif bagi kinerja PLN 

di mata pelanggan. Alur dan proses pengelolaan keuangan menjadi terbuka dan 

transparan. Sebab lebih banyak melibatkan sistem yang telah ter-otomatisasi. 

Jadi akan makin mempersempit adanya celah untuk berbuat tidak transparan” 

(wawancara, tanggal 8 Juni 2009) 

 

2. Value bagi Pelanggan 

Dari segi pelanggan PLN, PPOB ini diharapkan dapat memberikan kemudahan-

kemudahan bagi pelanggan. Pelanggan mudah membayar listrik, dimana saja, kapan saja dan 

dengan cara apa saja. Selain itu ke depannya PPOB akan dikembangkan menjadi semacam 

Service Outlet Bank yang memungkinkan pelanggan tak hanya membayar tagihan rekening 

listrik, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk membayar tagihan Telkom, angsuran kendaraan 

bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, PDAM, cicilan KPR, dan lain sebagainya. Bapak 

Suharmanto menjelaskan: 
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“Akan ada yang namanya kemudahan, keamanan dan kenyamanan. Kemudahan karena 

ini akan dapat dilayani di tiap tempat yang dekat dengan pelanggan PLN. Lebih cepat 

karena di perbankan kan udah tertata masalah-masalah yang berkenaan dengan 

keuangan. Dan aman karena begitu dibayar uang akan langsung masuk ke PLN. Selain 

itu, PPOB ini juga punya fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa dimanfaatkan pelanggan. 

Sekarang ini udah mulai dikembangkan bahwa di PPOB tidak hanya buat bayar listrik, 

tapi juga kalo mau bayar tagihan telkom, KPR, PBB gitu juga bisa dilakukan di PPOB. 

Jadi intinya kita pengen proyek ini bener-bener memberikan kemudahan-kemudahan 

bagi pelanggan” (wawancara, tanggal 8 Juni 2009) 

 

Dari hasil wawancara di atas, yang penting untuk digaris bawahi adalah adanya tiga aspek 

yang hendak diwujudkan bagi pelanggan. Yaitu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Tiga 

hal ini menjadi sasaran utama yang diharapkan dari adanya peralihan dari SOPP menjadi PPOB. 

Jika ketika tiga hal tersebut sudah benar-benar dapat dirasakan oleh pelanggan,maka dapat 

dikatakan bahwa PPOB telah berjalan efektif di mata pelanggan. Oleh karena itu, dalam 

pembahasan selanjutnya akan dilakukan kajian tentang penilaian terhadap efektivitas PPOB di 

PLN APJ Surakarta dengan menjadikan aspek kemudahan, kenyamanan, dan keamanan serta 

efisiensi sebagai tolok ukurnya. 

 

B. Efektivitas Pelaksanaan Payment Point Online Bank (PPOB) di PT. PLN (Persero) APJ 

Surakarta 

Penilaian tentang efektivitas pelaksanaan PPOB di PLN APJ Surakarta ini akan dilihat 

dari dua indikator, yakni kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelanggan serta segi 

efisiensi khususnya bagi pelanggan. Penilaian tentang efektivitas ini akan dilihat dari segi 

pelanggan, sebab pelangganlah yang menjadi objek dari program PPOB tersebut dan kepada 

pelanggan pulalah perbaikan demi perbaikan atas layanan publik harus terus dilakukan. 

Pembahasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut : 
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1. Kemudahan, Kenyamanan, dan Keamanan Bagi Pelanggan 

PPOB dilaksanakan sebagai suatu transformasi dalam prosedur pelayanan pembayaran 

tagihan listrik yang semula disebut SOPP dimana pelanggan hanya dapat melakukan pembayaran 

di loket-loket yang telah disediakan PLN (loket KUD, UPJ, dan sebagainya) diganti dengan 

sistem pembayaran yang online bank (PPOB) yang mana memungkinkan bagi pelanggan untuk 

melakukan pembayaran  di tempat-tempat yang telah menjadi downline bank, di loket SOPP, 

maupun di bank-bank peserta PPOB itu sendiri. Banyaknya tempat dan lokasi yang bisa 

dimanfaatkan oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan listrik inilah yang menjadi 

tujuan dari PLN untuk melaksanakan PPOB. Dengan tersedianya loket pembayaran yang tak 

hanya di KUD dan kantor PLN UPJ, diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan 

tersendiri bagi pelanggan. Bapak Suharmanto, mengemukakan : 

”...sebab dengan PPOB, setiap pelanggan PLN dimungkinkan untuk menyelesaikan 

urusan bayar listriknya  secara lebih bebas, tidak harus terikat pada satu loket payment 

point dan bisa dimana saja pada setiap loket PPOB yang terdekat dengan domisili 

pelanggan...”(wawancara, tanggal 11 Juni 2009) 

 

Dari segi kemudahan ini, lebih mengedepankan sisi “dimana saja”. Ini sama artinya 

bahwa dengan PPOB, loket-loket yang semula jumlahnya terbatas, kini berkembang menjadi 

lebih banyak lagi dan tidak ada batasan untuk pelanggan bahwa ia hanya dapat melakukan 

pembayaran listrik di loket KUD dan UPJ di dekat domisili pelanggan. PPOB mengindikasikan 

bahwa pelanggan dapat melakukan pembayaran di UPJ yang berbeda dari domisili pelanggan. 

Misalnya, pelanggan di UPJ Sumberlawang dapat melakukan pembayaran listrik di Payment 

Point/tempat pembayaran yang ada di Solo, atau bahkan di Sukoharjo. 

Sedangkan segi kenyamanan diperoleh penjelasan dari Bapak Suharmanto, yaitu sebagai 

berikut : 
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“keuntungan lain yang bisa didapat pelanggan yaitu kenyamanan. Pembayaran tagihan 

listrik akan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi aspek kecepatan pelayanan dan 

juga kepraktisan. Lebih cepat karena di perbankan kan udah tertata masalah-masalah 

yang berkenaan dengan keuangan. dan praktis karena dari satu payment point 

pelanggan juga dapat memanfaatkannya untuk pembayaran rekening telpon, misalnya. 

Jadi kalau habis bayar listrik di payment point di Gading, trus mau bayar telpon, ga 

perlu mesti pergi ke kantor Telkom di Sudirman. Kan kalau kayak gitu jadi lebih praktis 

buat pelanggan kan? (wawancara, tanggal 11 Juni 2009) 

 

 Artinya bahwa kenyamanan yang hendak diwujudkan dalam PPOB berkaitan dengan 

penyelenggaraan suatu layanan publik yang cepat dan praktis. PPOB dirancang untuk 

mewujudkan suatu layanan yang tidak menuntut pelanggan untuk antri dan harus kesana-kemari 

untuk menyelesaikan pembayaran listrik. Dengan adanya layanan pembayaran listrik yang 

nyaman, diharapkan mampu menjadi daya dorong tersendiri bagi pelanggan untuk tidak 

menunggak tagihan rekening listrik (pelanggan membayar tepat pada waktunya). 

Terkait segi keamanan, Bapak Suharmanto menjelaskan : 

“bisa dikatakan uang 1600 yang dibayarkan pelanggan buat bank itu sebagai fee dari 

pelanggan atas jaminan keamanan uang yang disetor gitu ya mbak? Sebab adanya 

peralihan pembayaran listrik kan online bank ini akan lebih meningkatkan keamanan 

pendapatan PLN, karena akan dikelola oleh lembaga yang kompeten untuk hal itu, yaitu 

bank. Dengan dikelola bank, maka pelayanan kepada pelanggan terutama dari sisi 

keamanan pengelolaan keuangannya akan meningkat, paling nggak jadi setara dengan 

bank lah..” (wawancara, tanggal 11 Juni 2009) 

 

Selain dari hasil wawancara di atas, segi keamanan yang dimaksudkan juga dapat 

dijelaskan dengan adanya alur transaksi pembayaran listrik yang online bank di bawah ini : 

Gambar 3.3 

Alur Transaksi Keuangan melalui PPOB 

 

 

 

 

PELANGGAN 
Tunai (Rupiah) 

Payment 

Point 
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Sumber : PT PLN (Persero) APJ Surakarta 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa dengan adanya PPOB ini pihak PLN 

APJ Surakarta memberi jaminan bagi pelanggan bahwa uang yang dibayarkan oleh pelanggan 

akan lebih aman, dalam artian ketika pelanggan telah membayar tagihan listriknya, secara 

otomatis uang tersebut akan langsung masuk ke rekening PLN melalui proses switching di 

perbankan peserta PPOB. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kebocoran 

dana yang kebanyakan berasal dari faktor manusianya, misalnya perampokan, penyelewengan, 

dan lain-lain. 

Ketiga segi di atas, yaitu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan merupakan apa yang 

sebenarnya diharapkan dan hendak diwujudkan dari PPOB ini. Apa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan merupakan keputusan dan hak mutlak bagi pelanggan untuk menilai apakah tiga aspek 

tersebut telah benar-benar terwujud dan mereka rasakan ketika melakukan pembayaran rekening 

listrik. Berikut ini disajikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelanggan PLN APJ 

Surakarta : 

a. Bapak Harso, pelanggan PLN di daerah Karangasem yang membayar listrik di PPOB 

“Gunawan”, Kartosuro. 

 
Otomatis 

Debet 

BANK 

PESERTA 

PPOB Transfer PLN 
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“wah bayar di sini nyaman mbak..lha ono AC-ne, kayak mbayar di bank gitu mbak, tapi 

bedane kalo di bank kan harus antri, di sini ga perlu mbak..lha wong sepi 

gini...hahaha...” (wawancara, tanggal 9 Juni 2009) 

 

b. Ibu Tyas, pelanggan PLN di daerah Solo Baru yang membayar listrik di PPOB 

“Gunawan”, Kartosuro. 

“nyaman mbak..soal keamanan uangnya juga lebih terjamin, kan katanya dari gunawan 

ini uang langsung ditransfer ke rekening PLN. Kalo soal pelayanannya juga jadi cepet 

kok..” (wawancara, tanggal 9 Juni 2009) 

 

c. Ibu Nurul Farida, pelanggan PLN di daerah Cemani. 

“kayakya dari dulu mpe sekarang sama aja deh, kan saya sampai sekarang ini kalo 

bayar listrik ya nitip tetangga saya. Ibu-ibu yang lain juga gitu, kolektifan gitu 

mbayarnya..jadi ya kalo ditanya nyaman ga, aman ga, sama mudah ga ya saya jawab 

sama aja, ga ada perbedaan dan perubahan berarti yang saya rasain mbak, mungkin 

karena sistem kolektif itu tadi ya?” (wawancara, tanggal 14 Juni 2009) 

 

 

 

 

d. Ibu Nining, pelanggan PLN di daerah Tipes. 

“piye yo mbak? Mboten saget matur kulo, lha pripun, sak niki kulo malah dadi susah 

mbayar listrik. Kulo niki rak wong cilik, ra kuat mbayar larang-larang. Ndek mben kulo 

mbayare ra nganti telung puluh ewu, nek sak niki malah mundak rongewu telungewu, 

sanjange petugase kangge administrasi, gandeng dadi larang kulo lajeng pindah mbayar 

teng PLN balaikota niku, kersane murah, sami kados ndek mben, adoh rapopo mbak, 

penting murah..” (wawancara, tanggal 16 Juni 2009) 

(Bagaimana ya mbak? Saya tidak bisa berpendapat, mau bagaimana coba, sekarang 

saya malah jadi susah mau bayar listrik. Saya itu rakyat kecil, tidak sanggup kalau harus 

bayar mahal. Dulu saya bayarnya tidak sampai 30 ribu, sekarang malah naik jadi mahal, 

bertambah tiga ribu, dua ribuan. Kata petugasnya buat admnistrasi. Karena mahal, saya 

pindah bayar di PLN dekat Balaikota, biar murah, sama seperti yang dulu, jauh tidak 

apa-apa, yang penting murah) 

 

e. Ibu Romdati, pelanggan PLN di daerah Gemolong. 

“Ndak enak mbak, saya lumayan dirugikan juga, karena rekening listrik saya jadi mahal, 

nambah sekitar lima ribuan. Dua ribu buat petugas yang ngumpulin bayaran listrik di 

desa ini, 2ribu buat biaya administrasi katanya, ya saya tau program yang baru ini 

maksudnya kan biar memudahkan masyarakat buat bayar listrik. Lha tapi kalo buat 

penduduk daerah sini ya malah menyulitkan kita-kita mbak, wong penduduk sini 
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bayarnya sama si Anton itu, ga langsung dateng sendiri ke tempat setorannya. Jadi mau 

nyaman gimana mbak? (wawancara, tanggal 20 Juni 2009) 

 

f. Bapak Samto, pelanggan PLN di daerah Sukoharjo. 

“biayanya jadi nambah mbak, padahal listrik sini juga masih kayak dulu, kena 

pemadaman bergilir gitu. Jadi ya bagi saya ini malah lebih jelek dari yang kemarin. 

Biaya nambah tapi listriknya tetep byar pet..” (wawancara, tanggal 14 Juni 2009) 

 

Dari keenam hasil wawancara di atas, nampak jelas bahwa sebagian besar informan 

berpendapat tidak atau mungkin belum merasakan apa yang hendak diwujudkan dalam PPOB 

ini, yaitu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Hal ini lebih disebabkan karena adanya 

tambahan biaya administrasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Segi kemudahan dan 

kenyamanan tidak dapat dirasakan oleh pelanggan sebab dalam kenyataan yang terjadi di 

lapangan, banyak pelanggan yang melakukan pembayaran secara kolektif dengan pelanggan 

yang satu daerah. Yang selama ini terjadi adalah, ada petugas yang dipercaya oleh penduduk di 

suatu daerah untuk mengumpulkan bayaran tagihan listrik dari penduduk. Untuk selanjutnya 

petugas tersebut menyetorkannya kepada payment point. Atas jasa tersebut, penduduk 

melakukan semacam “urunan” untuk membayar jasa petugas itu tadi. Sistem pembayaran yang 

kolektif inilah yang kemudian membuat para pelanggan tidak bisa merasakan kenyamanan dan 

kemudahan. Bahkan beberapa informan justru menilai PPOB ini bukan memudahkan, tapi 

menyulitkan. Sebab mereka telah terbiasa dengan sistem kolektif yang tanpa biaya administrasi. 

Selain itu, dalam melakukan pembayaran listrik dilakukan secara door to door oleh petugas yang 

ditunjuk para warga. Sistem kolektif yang door to door ini sekarang tetap berjalan, tapi menjadi 

mahal sebab pembayarannya berganti menjadi online bank. 

Sedangkan dalam hal keamanan, pelanggan kurang begitu mempedulikannya. Hal ini bisa 

jadi dipengaruhi karena segi keamanan lebih berperspektif kepada pihak PLN, bukan kepada 

pelanggan. Yang penting bagi pelanggan, biaya listrik tidak terus-menerus naik dan listrik tidak 
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mengalami pemadaman berkali-kali. Sedikit pelanggan yang memperhatikan aspek keamanan 

pengelolaan rekening listrik di PLN. Ini mungkin tidak terlepas dari adanya kenyataan bahwa 

sebagian penduduk yang menjadi pelanggan PLN adalah penduduk dengan kondisi ekonomi 

yang masih kekurangan (miskin), dimana bagi mereka urusan perut jauh lebih penting ketimbang 

mengurusi masalah kebocoran dana ataupun transparansi keuangan di pemerintah, dalam hal ini 

adalah keuangan di PLN. 

2. Efisiensi 

Berkenaan dengan segi efisiensi di sini adalah tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pelanggan. Penilaian tentang biaya ini dijadikan tolok ukur sebab dari hasil pra survey yang 

dilakukan peneliti, banyak ditemui pelanggan PLN yang mengeluhkan adanya biaya administrasi 

dari pelaksaaan PPOB ini. Dalam efisiensi akan diketahui apakah dengan adanya PPOB 

pelanggan merasa efisien dengan program ini, ataukah pola yang lama (SOPP) justru lebih 

efisien bagi mereka. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelanggan PLN 

APJ Suarakarta : 

a. Bapak Harso, warga Karangasem. 

“kalo saya itung-itung biaya yang saya keluarkan memang lebih murah sebelum PPOB 

ini ya mbak. Tapi nggak apalah, idep-idep uang dua ribu itu untuk bayar fasilitas AC 

yang ada di sini. Lagian di sini saya juga nggak cuma bayar listrik aja kok mbak, saya 

kan juga bayar telpon. Jadi kalo secara keseluruhan ya cukup efisienlah buat saya, kan 

nggak perlu ke kantor Telkom.”(wawancara, tanggal 9 Juni 2009) 

 

b. Ibu Tyas, warga Solo Baru. 

“PPOB ini efisien mbak, kalo banyak yang nggak setuju dengan biaya admnistrasi itu 

saya kok malah heran sama mereka. Wong saya aja malah merasa beruntung kok dengan 

PPOB, nggak usah jauh-jauh kalo mau bayar listrik. Saya heran kok ada orang yang rela 

pergi jauh-jauh ke UPJ cuma untuk menghindari biaya admnistrasi. Padahal kalo 

diitung-itung kan 1600 itu lebih ngirit jika dibandingkan harus capek-capek ke UPJ, 

belum bensinnya, parkirnya, antrinya..buang waktu dan tenaga, jadinya kan nggak 

efisien mbak buat dia..”(wawancara, tanggal 9 Juni 2009) 
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c. Ibu Nurul Farida, warga Cemani. 

“saya sebagai orang yang kerja, pulang udah sore-sore gitu ya kayaknya efisien mbak. 

Kalo kerja kan saya nggak tiap saat bisa bayar listrik, nah dengan banyaknya tempat 

bayar listrik yang buka sampe malam gitu kan jadi sangat memabantu mbak. Lagipula 

jika dibandingkan dengan bensin yang harus dikeluarkan, uang untuk parkir, waktu buat 

ke tempat pembayaran gitu kan ngga sebanding dengan biaya administrasinya” 

(wawancara, tanggal 14 Juni 2009) 

 

d. Ibu Romdati, warga Gemolong 

“Mungkin kalo buat PLN efisien ya mbak, tapi saya pribadi merasa sistem yang baru ini 

nggak efisien buat saya dan keluarga. Kasarane, perubahan pelayanan listrik yang ke 

arah lebih baik nggak, tapi bayare kok malah dadi larang, kan gitu mbak 

mikirnya..”(wawancara, tanggal 20 Juni 2009) 

 

e. Ibu Nining, warga Tipes. 

“dadi larang mbak.. kulo ndak setujulah pokoke, wong ndek mben nika kulo saged bayar 

di kelurahan, sak niki kulo mesti pindah teng balaikota, kersane murah og, antri mboten 

nopo-nopo, penting mboten nambah bayarane.”(wawancara, tanggal 16 Juni 2009) 

 

f. Bapak Samto, warga Sukoharjo. 

“nggak efisien, tapi ya mau gimana lagi mbak, daripada saya harus ke Bekonang sana 

kan jauh, jadi ya saya tetep kolektif sama warga sini tapi ya itu tadi, mesti bayar biaya 

admnistrasi” (wawancara, tanggal 14 Juni 2009) 

 

Dari hasil wawancara di atas, efisien atau tidak ternyata sangat relatif dan segmentatif. 

Dalam artian bahwa, pelanggan yang membayar di PPOB yang tak hanya untuk tujuan bayar 

listrik saja, akan merasakan bahwa dengan adanya PPOB itu efisien bagi dirinya. Sedangkan 

pelanggan yang melakukan pembayaran dengan sistem kolektif, tidak merasa efisien dengan 

sistem yang baru ini. Sedangkan segi segmentatifnya adalah bergantung pada tingkat ekonomi 

pelanggan. Pelanggan dengan ekonomi ke atas jelas tidak akan mengeluhkan adanya tambahan 

biaya admnitrasi bank tersebut. Pelangan ekonomi bawah sangat merasa terbebani dengan biaya 

admnistrasi tersebut. Sedangkan bagi pelanggan ekonomi menengah bervariasi dalam menyikapi 
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efisien atau tidaknya PPOB ini, ada yang menganggapnya efisien, tapi ada pula yang menilai 

tidak efisien. 

Dengan adanya hasil temuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa PPOB 

ini hanya memberikan dampak efisiensi bagi pihak PLN saja, tidak bagi para pelanggan PLN. 

Dari sisi PLN jelas akan merasakan efisiensi, sebab dahulu harus mengurus masalah pengelolaan 

keuangan dari pembayaran listrik, kini urusan tersebut dialihkan kepada pihak bank. Singkat 

kata, PLN hanya terima jadi saja. Ini jelas suatu efisiensi biaya tersendiri bagi PLN. Sedangkan 

bagi pelanggan, pengenaan biaya administrasi yang mana besarannya saja tidak seragam antara 

satu bank dengan bank lainnya jelas merugikan mereka. Kondisi ini diperparah ketika sosialisasi 

akan adanya pengenaan biaya administrasi tersebut masih minim dari pihak PLN. Jadi wajar 

kiranya jika sampai dengan saat ini cukup banyak pelangan yang mengira ada semacam 

“pungutan liar/pungli” dari PLN. 

 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Payment Point Online Bank 

di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 

Dilihat dari segi efektivitasnya pelaksanaan PPOB memang belum memberikan dampak 

posistif  yang signifikan bagi pelanggan, akan tetapi yang perlu dipahami lebih lanjut adalah 

berhasil atau tidaknya program tersebut tidak terlepas dari faktor – faktor yang 

mempengaruhinya. Melalui pemahaman tentang sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi yang 

telah berjalan selama ini akan dapat diketahui lebih jauh seberapa besar faktor – faktor tersebut 

dapat meningkatkan atau mungkin juga menurunkan efektivitas pelaksanaan PPOB di PLN APJ 

Surakarta. 

1. Sumber Daya  
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Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah ketersediaan dana dan sarana pra sarana 

dalam pelaksanaan PPOB di PLN APJ Surakarta. Dana menjadi faktor yang terpenting dalam 

penyelenggaraan suatu program, terlebih untuk program yang sifatnya makro. Tanpa ada dana 

yang cukup, maka bisa dipastikan pelaksanaan program tersebut akan menemui banyak kendala. 

Dalam pelaksanaan PPOB ini, sumber dana yang dipakai berasal dari dua pihak, yaitu dari pihak 

PLN APJ Surakarta dan dari pelanggan di 11 UPJ di kota Surakarta yang jumlahnya sekitar 

933.000 kepala keluarga. Penjelasan mengenai ketersediaan dana dalam PPOB ini dijelaskan 

oleh Bapak Rachyanto. 

“Untuk PPOB kan yang mengelola baik software maupun hardware-nya  kan bukan 

PLN, tapi bank. Bank butuh biaya, maka dari itu muncul biaya administrasi. Biaya itu 

adalah dari bank, uang itu masuknya di bank. Ke PLN tidak sama sekali. Kalo bank puna 

downliner, biaya itu untuk bayar downliner. Sehingga, nanti bank tadi akan punya 

banyak downliner, sehingga daya jual akan banyak. Sehingga kan bisa mengumpulkan 

pendaftar kan juga banyak. PLN tetep bayar ke bank, 500 rupiah per lembar rekening. 

Itu namanya biaya fee collection dari PLN ke bank” (wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat dua sumber dana dari pelaksanaan 

PPOB ini. Pertama biaya administrasi yang besarannya sekitar Rp 1.600,00 yang dikenakan 

kepada pelanggan tiap kali membayar tagihan listrik di tiap bulannya. Kedua, dana yang berasal 

dari PLN APJ Surakarta yang disebut sebagai “collection fee”, sebesar Rp 500,00 per lembar 

rekening listrik. Kedua dana tersebut disetor kepada bank peserta PPOB untuk digunakan dalam 

hal pengadaan infrastruktur pendukung PPOB (baik hardware maupun software) dan juga fee 

untuk downline-nya bank. Jika dikuantifikasikan, dalam sebulan bank akan mendapatkan dana 

sebesar 2 triliun untuk penyelenggaraan PPOB. Jumlah ini dihitung jika masing bank secara 

merata benar-benar mengenai biaya 1600 kepada pelanggan sebagai biaya administrasi dan 

seluruh pelanggan melakukan pembayaran melalui PPOB.  
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Dengan total dana yang sedemikian besar, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 

program ini benar-benar memberikan manfaat bagi pelanggan? Pertanyaan ini muncul sebab 

dengan ketersediaan dana yang demikian besarnya, pihak bank masih menarik biaya administrasi 

yang besarannya jauh melebihi dari batas yang telah disepakati, yaitu 1600. Kondisi yang 

semacam ini justru mengindikasikan bahwa PPOB justru membawa keuntungan berlebih bagi 

bank, bukan bagi pelanggan PLN. Terkait hal ini, Bapak Rachyanto menjelaskan : 

“fee dari PLN untuk pihak bank pada saat ini tidak sebanding dengan sumber daya yang 

harus disiapkan oleh bank untuk menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan 

listrik dari pelanggan PLN, sehingga perlu bagi bank untuk mendapatkan tambahan 

biaya dari pelanggan. Imbal balik yang diberikan bank kepada pelanggan PLN di 

antaranya tampilan payment poin KUD harus lebih baik, dan sebagainya” (wawancara, 

tanggal 18 Juni 2009) 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pihak PLN APJ Surakarta menyatakan bahwa 

dana yang diperoleh bank dipakai untuk penyediaan sarana pra sarana PPOB. Dari hasil 

penelitian, diperoleh data mengenai rincian sarana pra sarana yang dipakai dalam pelaksanaan 

PPOB, yaitu sebagai berikut : 

 

 

a. Jaringan 

Jaringan yang dipakai dalam PPOB selain juga memakai jaringan internet, tapi juga 

memakai jaringan intraweb atau intranet yang dalam pengadaannya bekerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan mitra PLN yang bergerak di bidang IT. Perusahaan IT inilah yang 

berperan dalam proses switching. Terkait hal ini, Bapak Rachyanto menjelaskan : 

“Jadi switching itu ke bank. Tiap-tiap bank penyelenggara PPOB itu punya switching. 

Switching itu kan penyedia jasa infrastruktur sistm, maksudnya ya perusahaan IT. 

Misalnya BNI. BNI itu punya switching atau penyelenggara atau penyedia jasa 
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infrastruktur sistem, namanya Jatelindo. Kalo BRI namanya AJN, banyak kok mbak 

perusahaan-perusahaan switchingnya.. 

..Trus ada lagi yang namanya switching hulu. Kalo yang ini cuma ada satu perusahaan, 

namany PT. Icon. PT Icon inilah yang dalam gambar mekanisme PPOB itu disebut 

sebagai Payment Gateway” (wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

b. Alat EDC (Electronic Data Capture) 

Merupakan alat yang menggunakan teknologi wireless dengan koneksi via GPRS. Dari 

alat inilah yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan kapan pun (24 jam dalam sehari dan 7 

hari dalam seminggu) dan dimana pun. Bentuk alat EDC ini menyerupai pesawat telepon atau 

mesin debet kartu kredit yang terdapat tombol-tombol, layar, dan juga tempat untuk mencetak 

kertas struk bukti transaksi pembayaran listrik. 

c. Ada pula beberapa PPOB yang memakai komputer CPU lengkap dengan printer dan 

modem untuk mendukung transaksi pembayaran listrik. Modem tersebut dipakai untuk 

mendapatkan database yang online, komputer untuk melacak (tracking) nomor ID pelanggan 

yang hendak membayar, dan printer untuk mencetak bukti pembayaran. 

d. Kertas sebagai struk bukti pembayaran 

Pada awalnya, kertas ini disediakan oleh PLN, tapi kini yang menyediakan adalah bank 

itu sendiri. Dengan demikian, dari sisi PLN dapat dilakukan penghematan anggaran, sebab kertas 

struk pembayaran sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. 

Dalam hal sarana pra sarana ini, tidak ditemui masalah yang berarti. Sebab PLN APJ 

Surakarta sepenuhnya telah menyerahkan tanggung jawab pengadaan sarana pra sarana ini 

kepada bank, untuk selanjutnya bank menggalang kerja sama dengan perusahaan IT, misalnya 

Jatelindo, AJN, PT Icon,  dan lain-lain. Berikut penjelasan Bapak Rachyanto : 

“Dari evaluasi yang kita adain Juni kemarin, masalah sarana para sarana ini tidak 

menemui kendala yang berarti. Alat EDC yang tersedia juga udah mencukupi. Jaringan 

juga tidak ada kendala yang berarti. Walapun mungkin masih ada gangguan-gangguan 
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sinyal sedikit gitu mbak..tapi secara umum itu nggak sampai menimbulkan kemacetan 

transaksi secara total kok..”(wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk faktor sumber daya 

yang meliputi dana dan sarana pra sarana ini telah tersedia dengan cukup. Bahkan alokasi dana 

yang diperoleh bank selaku pelaksana  PPOB telah tersedia sangat banyak. Sehingga tidak heran 

jika kemudian dalam hal pengadaan sarana prasarana dan pemanfaatannya telah dapat dilakukan 

secara maksimal. Pada tataran yang lebih jauh, kondisi yang positif ini mampu mewujudkan 

payment point yang optimal dan mampu meminimalisir terjadinya kendala serta hambatan ketika 

dilakukan transaksi pembayaran rekening listrik oleh pelanggan. Dengan pelaksanaan yang 

optimal dan minim dari kendala, maka secara langsung atau tidak langsung  akan berpengaruh 

pada tingkat keefektifan pelaksanaan PPOB. 

2. Komunikasi 

Komunikasi menjadi faktor penghubung bagi para stakeholder, baik itu bagi PLN APJ 

Surakarta, instansi terkait maupun dengan pelanggan PLN yang tentunya masing-masing pihak 

mempunyai kepentingan atas  pelaksanaan PPOB. Komunikasi dilakukan dengan maksud 

menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang biasa 

menyebabkan kesalahpahaman.juga untuk memberikan informasi yang benar kepada kelompok 

sasaran, sehingga tidak terjadi misscommunication antara penyelenggara layanan dengan 

penerima layanan. Sehingga, komunikasi  dapat dilakukan  secara vertikal maupun horisontal. 

Dalam pelaksanaan PPOB di Surakarta, komunikasi horisontal dilakukan melalui 

koordinasi-koordinasi di tingkat stakeholder yang terlibat dalam PPOB, mulai dari pihak PLN 

sendiri, lembaga perbankan, perusahaan IT. Koordinasi yang dilakukan oleh PLN APJ Surakarta 
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melalui pembentukan tim kecil dan juga dengan mengadakan rapat evaluasi yang dilaksanakan di 

tiap bulannya. Berikut penjelasan dari Bapak Rachyanto : 

“Bisa dilihat ya mbak, disini dalam surat GM PLN Distribusi Jateng dan DIY Nomor 

537/104/DJTY/2008, kita PLN APJ Surakarta selain ditunjuk sebagai pilot project 

PPOB, kita juga disuruh untuk melakukan koordinasi dengan PLN UPJ dan membentuk 

tim kecil guna mendukung kelancaran implementasi PPOB. Koordinasi tersebut kita 

lakukan terhadap dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek untuk penyelenggaraan 

sosialisasi kepada masyarakat. Kalo aspek teknis, nantinya kita berkoordinasi selain 

dengan UPJ, juga dengan lembaga perbankan dan perusahaan IT. 

...namanya evaluasi mbak.. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus. Paling nggak 

sebulan sekalilah proses evaluasi yang kita lakukan dengan mengundang pihak APJ, 

Distribusi, UPJ, Bank, IT-nya, dan semua pihak yang terlibat. Dalam evaluasi tersebut 

kita bicarakan kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan dari masing-masing 

pihak yang kita undang itu tadi, trus kita rapatkan dan kita ambil keputusan 

bersama”(wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sampai sejauh ini koordinasi yang 

dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi diadakan dengan intensitas sebulan sekali. Ini merupakan 

suatu hal yang positif, akan tetapi proses komunikasi horisontal ini tidak diikuti dengan 

pelaksanaan komunikasi vertikal dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga dengan 

adanya dua hal yang berlawanan ini, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa yang 

sebenarnya dibahas dalam rapat-rapat evaluasi tersebut? Peneliti mengasumsikan bahwa 

sepertinya dalam rapat evaluasi justru tidak menyentuh persoalan mengenai sosialisasi PPOB 

kepada pelanggan. 

Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi PPOB yang dilakukan PLN APJ Surakarta ini, 

Bapak Rachyanto menjelaskan : 

“untuk sosialisasi kita lakukan dengan menyebar brosur, iklan di radio, dan iklan-iklan 

di koran. Selain itu ada juga sosialisasi secara langsung dari pihak PLN dengan 

masyarakat di beberapa acara pertemuan. Biasanya kita sebar brosur-brosur tersebut di 

perempatan-perempatan yang dilakukan kayak badut itu lho mbak, itu adalah namanya 

si Bili, ikonnya PLN.” (wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 
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Namun demikian, di konteks lapangan sepertinya kegiatan sosialisasi ini belum berjalan 

maksimal. Sosialisasi pihak PLN APJ Surakarta atas program PPOB ini sepertinya belum 

menyentuh kelompok sasaran yang dimaksud, dalam hal ini adalah pelanggan. Sosialisasi 

menjadi penting mengingat dalam PPOB pelanggan juga dikenai biaya administrasi. Di sinilah 

yang sebenarnya menjadi letak pentingnya sosialisasi. Pelanggan perlu diinformasikan tentang 

adanya biaya admnistrasi, kemana perginya biaya tersebut, mengapa PLN mengadakan PPOB, 

dan lain-lain. Terkait masih minimnya sosialisasi dari PLN APJ Surakarta ini, dapat dilihat dari 

hasil wawancara berikut ini : 

a. Ibu Nurul Farida, warga Cemani 

“Saya nggak tau tu mbak kalo ada brosur-brosur tentang PPOB, iklan-iklannya juga 

nggak tau..saya taunya pokoke sekarang ini ada tempat bayar listrik baru yang dimana-

dimana” (wawancara, tanggal 14 Juni 2009) 

 

b. Ibu Nining, warga Tipes 

“kulo ngertine saking ibu-ibu PKK wonten daerah kulo mbak..iklan-iklan kulo mboten 

nate weruh, wong kulo niku mboten nate mirsani tivi kok mbak..hehehe...”(wawancara, 

tanggal 16 Juni 2009) 

(Saya mengetahui dari ibu-ibu PKK di daerah saya mbak..iklan-iklan saya tidak pernah 

lihat, sebab saya tidak pernah menonton televisi mbak..) 

 

c. Ibu Romdati, warga Gemolong 

“Saya taunya ya dari kertas struk rekening itu..saya liat kok ada logo bank BRI, dari situ 

saya mikir, “o..sekarang bayare neng BRI tho?”. Habis itu petugase juga bilang ke saya 

kalo sekarang setornya melalui BRI dulu.” (wawancara, tanggal 20 Juni 2009) 

 

d. Bapak Samto, warga Sukoharjo 

“Tau dari petugas yang ngurusi bayar listrik di daerah saya mbak, kalo dari iklan-iklan 

di koran dan radio gitu saya ndak pernah liat” (wawancara, tanggal 14 Juni 2009) 

 

Selain dari hasil wawancara, keluhan mengenai minimnya sosialisasi PPOB yang 

dilakukan oleh PLN APJ Surakarta ini juga terdapat dalam harian Joglo Semar tanggal 6 Januari 

2009 berikut ini. 
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“Bambang, warga Purwotomo yang ditemui usai membayar di APJ PLN Surakarta Senin 

(5/1) mengaku merasa terbebani dengan biaya tersebut. Apalagi tidak pernah ada 

sosialisasi tentang hal itu “Saya malah baru tahu sekarang soal itu, dari PLN maupun 

bank” terangnya” (Joglosemar, 6 Januari 2009) 

 

Menanggapi permasalah dari sosialisasi ini, dalam harian Joglosemar tersebut Manager 

PLN APJ Surakarta mengakui bahwa pelaksanaan sosialisasi memang belum dilaksanakan 

secara maksimal dan masih kurang. Ketika hal ini dikonfirmasikan lebih jauh kepada pihak PLN 

APJ Surakarta, Bapak Suharmanto menjelaskan : 

“Iya mbak, sosialisasi memang belum kita laksanakan secara maksimal. Tapi meskipun 

demikian, kita tetap berusaha untuk terus gencar melakukan sosialisasi kok, terlebih soal 

biaya administrasi. Kita nggak pengen PLN itu dicap mungut pungli gitu. Kan biaya itu 

timbul karena kita kerjasama dengan bank, dan biaya itu masuknya ya ke bank, ke PLN 

nggak sama sekali. Di beberapa dialog interaktif di radio juga kita lakukan sosialisasi, 

kayak di Solopos FM, Metta FM, PTPN juga” (wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

Dari hasil penelitian di atas, kesimpulan yang didapat sudah nampak jelas bahwa untuk 

aspek sosialisasi kepada masyarakat pelanggan PLN belum dilakukan secara maksimal. Mungkin 

karena minimnya sosialisasi inilah yang membuat pelanggan merasa keberatan dan terbebani 

dengan adanya PPOB yang mengenakan biaya administrasi. Sebab kebijakan baru ini terkesan 

tiba-tiba, tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Akibatnya, pelanggan merasa ada semacam 

“pungutan liar” dari PLN. Padahal jika hal ini dikomunikasikan terlebih dahulu, hal-hal semacam 

ini sebenarnya dapat diminimalisir dan arus penolakan atas perubahan prosedur pembayaran 

listrik ini tidak akan sedemikian besarnya seperti yang terjadi saat ini. 

 

3. Sikap Pelaksana 

Sikap pelaksana turut pula mempengaruhi keefektifan pelaksanaan PPOB. Sifat pelaksana 

dapat ditunjukkan oleh pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan PPOB itu sendiri dan juga 

ketersediaan loket pembayaran yang memadai bagi pelanggan. Bapak Rachyanto menjelaskan : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



139 
 

  

“petugas pelaksana di lapangan ya jelas tau apa tugas dia, tanggung jawab dia dan juga 

tau mengenai PPOB ini mbak. Jadi ketika nanti nglayani pelanggan dia nggak bingung. 

Misalnya ada pelanggan yang protes dia juga bisa menjelaskan dengan baik dan benar. 

Sebab sering lho mbak pelanggan itu protes, “lho kok nambah 1600 iki opo mas?”, nah 

kalo ada kejadian kayak gini, petugas harus dapat menjelaskan dengan tepat dan  benar. 

Biar petugas memahami hal ini, dulu sebelum PPOB ini kita gulirkan kita udah ngadain 

sosialisasi internal kepada pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari cater, sampai pihak 

bank-nya kita ajak koordinasi dulu, biar nanti di lapangan terdapat keseragaman 

informasi. Biar pelanggan nggak terima info yang berbeda-beda, kalo infonya beda-beda 

kan bisa fatal mbak akibatnya..” (wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

Sedangkan dari aspek keersediaan loket pembayaran listrik, peneliti mendapatkan data 

mengenai jumlah loket di tiap payment point. Payment point yang dicantumkan di sini adalah 

payment point sampai akhir tahun 2008 dan jumlah payment poin tersebut hingga kini terus 

mengalami peningkatan (semakin banyak). 

Tabel 3.3 

Jumlah Loket Pembayaran di Tiap Payment Point (s.d. Desember 2008) 

No Unit Pelayanan Payment Point Jumlah Loket 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surakarta Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kantor Pos 

- Bank BTN 

- KSU Mawar 

- KSU Mahkota Jaya 

- Bank BNI 46 

- BBI (Pasar Gede) 

- KUD Bineka Karya 

- KSU Kal. Tipes 

- KUD Dewi Sri 

- KOP. Penca Harapan 

- KSU Sedyo Mulyo 

- KSU Kel. Kratonan 

- PT Wahana Sejahtera 

- KPN Sejahtera 

- Bank Bukopin 

- KPN Guyub Rukun 

- Bank Mandiri 

- BPR Bank Pasar 

- PT Candi Mulya 

- Bank BCA 

- PT Wahana Sejahtera 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grogol 

 

 

 

 

 

 

Manahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palur  

 

 

 

 

 

 

Kartasura  

 

 

 

 

 

 

- Loket Rayon 

- Loket Keliling 

- Loket Gerai Luwes 

Gading 

- Loket Apem 

 

- KSU Mawar 

- KUD Baki Mulya 

- PT Wahana Sejahtera 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Dhewi Sri 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Gondangrejo 

- Kal. Mojosongo 

- BNI 46 

- Kal. Sumber 

- Bank Pasar (Loket 

Kadipiro) 

- KPN Asih 

- Kop. Penca Harapan 

- KPRI Guyub Rukun 

- Kal. Manahan 

- BPD Nusukan 

- Kal. Banyuanyar 

- Loket Gerai Luwes 

Nusukan 

- Loket Keliling 

- Tunggakan 

 

- KBKR-Ngringo Palur 

- KUD Jaten 

- KUD Kebakkramat 

- KUD Hasta Manunggal 

- KUD Kebakkramat 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Colomadu 

- KUD Bhineka Karya 

- KUD Bhineka Karya 

- KUD Dewi Sri 

- KUD Ngemplak 

- KUD Sawit 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatisrono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonogiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukoharjo 

 

- KUD Banyudono 

- KUD Sambi 

- KUD Ngemplak 

- KUD Bhineka Karya 

- KUD Colomadu 

- KUD Ngemplak 

- Tunggakan 

 

- KUD Ngadirojo 

- KUD Sidoharjo 

- KUD Maju 

- KUD Sedyo Makmur 

- KUD Sukma 

- KUD Tlaten 

- KUD Remaja 

- KUD Puro Raharjo 

- KUD Lestari 2 

- KUD Mugi Rahayu 

- KUD Lestari 

- Koppas Mitra Sejahtera 

- Tunggakan 

 

- KUD Utama 

- KUD Utama 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Subur Agawe 

Makmur 

- KUD Subur 

- KUD Wirogotomo 

- KUD Tani Gemilang 

- KUD Pangudi Makmur 

- KUD Sedyo Waras 

- KUD Sri Sadono 

- KUD Sari Tani 

- KUD Baturetno 

- KUD Baturetno 

- KUD Ngudiluhur 

- KUD Selogiri 

- KUD Puguh 

- KUD Rukun Agawe 

Makmur 

- KUD Giriwoyo 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Karya Bhakti 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

3 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanganyar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KUD Karya Bhakti 

- KUD Karya Bhakti 

- KUD Hasta Manunggal 

- KUD Sukodono 

- KUD Sukodono Unit 

Toko 

- KUD Sukodono 

- KUD Sukodono 

- KUD Marsudi Tani 

- KUD Sari Tani 

- KUD Girimulyo 

- KUD Bhakti 

- KUD Ngesti Luhur 

- KUD Sapta Usaha Mulya 

- LKMD Gentan 

- KUD Subur Makmur 

- KUD Rukun Tani 

- Tunggakan 

 

- KUD Lalung Jaya 

- KUD Lalung Jaya 

- KUD Pandanwangi 

- KUD Tani Makmur 

- BKK Tasikmadu 

- KUD Lalung Jaya 

- KUD Pandanwangi 

- KUD Pandanwangi 

- KUD Komajaya 

- KUD Girimakmur 

- KUD Kerjo 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Sukamaju 

- KUD Ngudi Subur 

- KSU Batham 

- Tunggakan 

 

- KUD Tenggak II 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Bener 

- KUD Pura 

- KUD Duyungan 

- KUD Tenggak I 

- KUD Plosorejo 

- KUD Banaran 

- KUD Gondang 

- KUD Dwi Mulyo 

1 

1 

2 

1 

2 

 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumberlawang 

- KUD Kota 

- KUD Masaran Akur 

- KUD Bandung Sogo 

- KUD Saradan 

- KUD Sepat 

- KUD Katelan 

- KUD Jenar 

- KUD Wonokerso 

- KUD Sukamaju 

- KUD Loh Jinawi 

- KUD Celep 

- KUD Sumber Makmur 

- Tunggakan 

 

- PT Wahana Sejahtera 

- KUD Gemolong 

- KUD Gondangrejo 

- KUD Adil Makmur 

- KUD Plupuh 

- KUD Tani Mulyo 

- KUD Subur Abadi 

- KUD Banaran 

- KUD Sambirejo 

- BPR BKK Andong 

- KUD Girimargo 

- Kud Majenang 

- KUD Kedawung 

- BPR BKK Kemusu 

- KUD Karya Makmur 

- KUD Klego 

- KUD Karanggede 

- KUD Tani Makmur 

- Tunggakan 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

 

Jumlah 177 279 
Sumber : Laporan Pelaksanaan SOPP PT. PLN (Persero) APJ Surakarta. 2008 

 

Dari tabel di atas, dari 177 payment point terdapat 279 loket pembayaran. Ini artinya jika 

dihitung secara rerata kuantitatif, per payment point memiliki antara satu atau dua loket 

pembayaran. Namun jika dilihat secara objektif, dari data dalam tabel di atas jumlah loket 

pembayaran ternyata bervariasi antara UPJ yang satu dengan yang lain. UPJ di daerah yang 
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bukan perkotaan rata-rata justru memiliki loket pembayaran yang lebih banyak dibandingkan 

dengan UPJ di daerah perkotaan. Misalnya ketersediaan loket pembayaran di UPJ Jatisrono, 

Wonogiri, Sumberlawang, dan Palur relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah loket 

pembayaran di UPJ Manahan dan Surakarta Kota. Hal ini tentunya cukup kontras dengan 

perkiraan jumlah pelanggan yang dilayani di masing-masing UPJ. UPJ di daerah perkotaan 

tentunya akan memiliki jumlah pelanggan yang lebih banyak dibandingkan dengan UPJ di 

daerah non-perkotaan. Hal ini dikhawtirkan justru menimbulkan ketidakefektifan tersendiri 

dalam proses pelayanan kepada pelanggan PLN yang hendak membayar tagihan listrik. Ketika 

hal ini dikonfirmasikan kepada PLN APJ Surakarta, Bapak Rachyanto memberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

“Itu kan berdasarkan penghitungan dengan data payment point tahun 2008 mbak..kalo 

sekarang ya saya kira udah imbang lah antara loket yang di kota dengan yang di desa. 

Sebab dari evaluasi kemarin, saya peroleh info katanya antusiasme masyarakat untuk 

menjadi downline-nya bank itu cukup tinggi, khususnya yang ada di daerah kota. Ini 

artinya, perkembangan loket pembayaran liatrik menjadi cukup signifikan di daerah 

kota. Jadi mampu mengimbangi dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani” 

(wawancara, tanggal 18 Juni 2009) 

 

Sehingga dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk segi sikap 

pelaksana ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pemahaman 

yang baik dari petugas atas pelaksanaan PPOB dan juga ketersediaan loket pembayaran. Dengan 

sikap petugas yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan dapat berjalan secara maksimal. Hal ini kemudian diimbangi dengan 

ketersediaan loket pembayaran yang ada. Dengan jumlah loket yang memadai, membuat 

pelanggan dapat dengan segera dan cepat menyelesaikan urusan pembayaran listriknya,tanpa 

harus antri lama. Pada akhirnya dengan sikap pelaksana yang telah berjalan baik, efektivitas 

pelaksanaan dari PPOB ini pun diharapkan dapat terus ditingkatkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan PPOB di PLN APJ 

Surakarta ini masih belum efektif di mata pelanggan PLN. Hal ini dinilai dari dua tolok ukur, 

yaitu : 

1. Segi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan.  

Sebagian  besar informan merasa belum merasa mudah dan nyaman untuk melakukan 

pembayaran melalui prosedur PPOB. Sedangkan aspek keamanan adalah lebih berpihak pada 

pihak PLN, selaku penyelenggara PPOB. Dimana dalam pengelolaan keuangan kini dialihkan 

kepada bank yang dianggap memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan kemampuan dan kompetensi PLN. Padahal jika diperhatikan, aspek 

keamanan ini kurang memiliki dampak yang sifatnya manifest bagi pelanggan. Pelanggan 

menginginkan dampak positif yang sifatnya nyata, dan dapat dirasakan dalam waktu dekat. 

Sedangkan aspek keamanan ini sebenarnya memiliki dampak positif yang besar bagi pelanggan, 

tapi tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat ini. Hal inilah yang mungkin membuat pelanggan 

merasa PPOB tidak efektif sampai dengan sejauh ini. 

2. Tolok ukur kedua, yakni efisiensi. 

- Bagi pihak masyarakat selaku pelanggan PLN 

Untuk aspek ini, pelanggan belum dapat merasakan adanya efisiensi. Sebab total 

biaya yang mereka keluarkan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan sebelum 
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PPOB ini digulirkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa informan dalam 

penelitian yang menilai adanya efisiensi setelah adanya pelaksanaan PPOB ini.  

- Bagi pihak PLN 

Secara keseluruhan peneliti menilai aspek efisiensi lebih berpihak pada PLN, belum 

memberikan efisiensi bagi pelanggan. Hal ini misalnya terlihat dari penyediaan kertas 

struk bukti pembayaran listrik yang semula harus disediakan oleh PLN, kini telah 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Selain itu, semua hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan dari hasil pembayaran tagihan listrik pelanggan juga 

telah diserahkan kepada pihak Bank. Hal ini tentunya merupakan langkah efisiensi 

yang signifikan bagi pihak PLN itu sendiri. 

Ketidakefektifan pelaksanaan PPOB tersebut menurut kajian peneliti tidak terlepas dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

a. Sumber Daya 

Untuk faktor sumber daya yang meliputi dana dan sarana prasarana diketahui telah 

tersedia dengan baik dan cukup. Dana yang tersedia bahkan bisa dikatakan berlimpah. 

Hal ini terjadi karena pihak bank memperoleh alokasi dana dari PLN dan juga dari 

pelanggan. Dari PLN, terdapat alokasi dana Rp 500,00 per lembar rekening dan dari 

pelanggan diperoleh dengan adanya biaya administrasi yang mana besarannya di tiap 

bank bervariasi. Dengan adanya dana yang melimpah tidak mengherankan jika dalam 

penyediaan sarana prasarana misalnya alat EDC (Electronic Data Capture), pengadaan 

jaringan intraweb,dan sarana lainnya tidak menemui kendala yang serius. 

b. Komunikasi 
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Permasalahan terbesar terletak pada faktor komunikasi. PLN APJ Surakarta sampai 

sejauh ini belum melakukan komunikasi baik vertikal maupun horisontal dengan 

maksimal. Komunikasi vertikal yang berupa sosialisasi dirasa belum tepat sasaran dan 

memang belum dijalankan dengan maksimal. Belum maksimalnya proses komunikasi 

vertikal ini diakui sendiri oleh pihak PLN APJ Surakarta. Akibatnya, banyak masyarakat 

pelanggan yang merasa kaget dengan adanya tambahan biaya administrasi. Kalaupun 

pelanggan mengetahui ada tempat-tempat bayar listrik baru yang lebih banyak, hal itu 

tidak diikuti dengan pengetahuan mereka bahwa terdapat tambahan biaya administrasi. 

Sedangkan komunikasi horisontal yang dilakukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi 

juga belum berjalan secara maksimal, sebab dari proses evaluasi bersama antar 

stakeholders yang terlibat belum terdapat langkah nyata yang dilakukan sebagai tindak 

lanjut dari apa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PPOB. 

c. Sikap Pelaksana 

Sikap pelaksana di sini dilihat dari sikap individu yang bertugas dalam PPOB dan juga 

ketersediaan loket pembayaran di payment point. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

petugas telah bertugas dengan baik ditengarai dengan adanya pemahaman yang baik atas 

tanggung jawab dan tugas mereka terkait dengan pelaksanaan PPOB ini. Untuk 

ketersediaan loket ini, pada awalnya justru terjadi kondisi yang kontras, dimana loket di 

UPJ perkotaan lebih sedikit dibandingkan dengan loket di UPJ di pedesaan. Meskipun 

demikian, dalam perkembangannya (paling tidak sampai penelitian ini selesai 

dilaksanakan) jumlah loket di daerah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Ini menandakan bahwa masyarakat cukup apresiatif untuk memanfaatkan 

program PPOB ini sebagai peluang bisnis baru bagi mereka. 
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B. Saran 

Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peningkatan kegiatan sosialisasi terkait PPOB kepada masyarakat. Peningkatan 

tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sosialisasi harus ditingkatkan 

intensitas pelaksanaannya, minimal satu kali dalam satu bulan dengan tidak 

mengesampingkan kualitas sosialisasi yang dilakukan. Peneliti menilai sosialisasi 

dalam forum pertemuan warga, misalnya dalam pertemuan rutin ibu-ibu PKK, jauh 

lebih baik jika dibandingkan dengan sosialisasi melalui iklan/brosur-brosur yang 

disebarkan di jalan raya. Bahkan seharusnya sosialisasi dapat dilaksanakan dalam 

bentuk yang lebih menarik, misalnya dengan menyelenggarakan acara-acara kesenian 

yang di dalamnya terdapat pesan-pesan sosialisasi dari pihak PLN kepada masyarakat 

terkait pelaksanaan PPOB. 

2. Seharusnya pihak PLN melakukan koordinasi dengan pihak bank dalam rangka 

membuka adanya kemungkinan untuk melakukan penyeragaman biaya administrasi. 

Sebab jika biaya administrasi dibiarkan memiliki besaran yang berbeda-beda di tiap 

bank, akan menimbulkan beban tersendiri bagi pelanggan. Karena bank merupakan 

lembaga yang profit oriented, sementara listrik adalah kebutuhan vital bagi 

masyarakat. 

3. Pihak PLN APJ Surakarta sendiri harus lebih mengoptimalkan kegiatan evaluasi 

bersama yang diadakan. Kegiatan ini dapat diikuti dengan membuka semacam kotak 

saran dan pengaduan bagi masyarakat, sehingga nantinya apa yang dikeluhkan 

masyarakat dapat segera direspons dengan tepat dan bijak. 
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