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Intisari  

 
Pusat Layanan Internet Kecamatan Sentra Produktif (PLIK SP) didirikan pemerintah untuk 

mewujudkan tersedianya akses layanan internet di pelosok desa yang menjadi pusat-pusat sentra 

produktif penghasil barang maupun jasa, dengan harapan keberadaannya terus berlanjut dan 

semakin meningkat pemanfaatannya. Fakta di lapangan, sebagian PLIK SP di Provinsi Sulawesi 

Utara telah berhenti beroperasi. Sisanya masih berjalan dengan tingkat pemanfaatan yang 

rendah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan, faktor 

penyebab dan solusi  guna meningkatkan pemanfaatan PLIK SP. Penelitian ini bersifat deskriptif 

dengan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi. Responden penelitian ini 

adalah para pengelola dan  konsumen PLIK SP yang dipilih berdasarkan purposive sampling. 

Identifikasi permasalahan PLIK SP di Provinsi Sulawesi Utara ditentukan berdasarkan aspek-

aspek bauran pemasaran yang terdiri dari aspek produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, 

dan bukti fisik. Dari pengumpulan dan pengolahan data didapatkan bahwa permasalahan yang 

dihadapi PLIK SP adalah penempatan dan pemanfaatan yang tidak tepat, tingkat ketersediaan 

dan kecepatan akses internet kurang, kenaikan tarif akibat kenaikan biaya operasional, kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah, operating system yang tidak familiar, kompetensi pengelola kurang 

dan kondisi hardware yang kurang baik.   

 
Kata kunci : PLIK SP, bauran pemasaran. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer 

dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia (Iskandar, 2009).  Seiring perkembangan jaman 

menuju era informasi, keberadaan internet menjadi sesuatu yang sangat penting bagi individu. Banyak 

manfaat yang menguntungkan yang didapatkan dari internet baik dalam bidang bisnis, akademis, 

pemerintahan, organisasi, dan lain-lain.  

Untuk mewujudkan tersedianya akses layanan internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama 

di pelosok desa yang menjadi pusat-pusat sentra produktif penghasil barang maupun jasa, pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mendirikan Pusat 

Layanan Internet Kecamatan Sentra Produktif (PLIK SP). PLIK SP ditempatkan di lokasi yang 

menjadi pusat sentra produktif di setiap kecamatan, sehingga mudah diakses dan berada dekat dengan 

lembaga pemerintahan, pendidikan, dan lembaga lain. Keberadaan PLIK SP tersebut diharapkan tidak 

hanya menumbuhkan minat di kalangan masyarakat dalam penggunaan teknologi telekomunikasi dan 

informatika serta menjadi pemicu perkembangan telekomunikasi dan informatika di daerah, tetapi juga 

diharapkan akan menumbuhkan potensi daerah terutama mampu menjadi partner UKM lokal dalam 

memasarkan produk di daerahnya (e-commerce) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan.  

Salah satu wilayah di Indonesia yang mejadi target pendirian PLIK SP adalah Provinsi 

Sulawesi Utara. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah mendirikan 44 PLIK SP di wilayah 

Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di 8 kabupaten. Harapan pemerintah Indonesia, keberadaan 

PLIK SP terus berlanjut dan semakin meningkat pemanfaatannya. Fakta di lapangan, beberapa PLIK 

SP sudah ditutup. Sisanya masih berjalan namun tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat sekitar 



 
 

rendah. Jika kondisi tersebut dibiarkan maka semua sumberdaya yang telah terserap akan menjadi sia-

sia dan target yang dicanangkan dalam program USO/KPU tidak akan tercapai. Untuk itu perlu dikaji  

permasalahan-permasalahan PLIK SP di Provinsi Sulawesi Utara, faktor penyebab,  serta solusinya 

guna peningkatan pemanfaatannya.  

Pemanfaatan PLIK SP akan meningkat jika tingkat kepuasan konsumennya tinggi. Hasil 

penelitian Krisdiantoro (2013) dan Sujoko (2007) menunjukkan bahwa bauran pemasaran berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen warung internet (warnet). Hasil penelitian Sinaga 

(2010) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan warnet. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi permasalahan PLIK SP di Provinsi Sulawesi Utara, faktor penyebab, dan solusinya 

guna meningkatkan pemanfaatannya. Identifikasi permasalahan, faktor penyebab, dan solusinya 

dilakukan berdasarkan aspek-aspek bauran pemasaran.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar 

untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan (Tjiptono, 2008). Definisi lain 

dari bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008), bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan produknya Ada banyak aspek dalam bauran pemasaran, yaitu (Madura, 

2007) :  

1. Produk, yaitu segala sesuatu (barang atau jasa) yang ditawarkan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan perhatian, pembelian, atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat.  

2. Harga, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau 

jasa. Atau dapat juga diartikan sebagai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari produk atau 

jasa yang dibutuhkan.  

3. Tempat, yaitu kegiatan bisnis untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah 

terjangkau oleh konsumen, dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Variabel tempat juga 

meliputi saluran distribusi untuk menjangkau konsumen yang tersebar luas.  

4. Promosi, yaitu kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa pada pasar sasaran, untuk 

membangun persepsi pelanggan mengenai produka atau jasa yang ditawarkan.  

5. Proses, yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan 

pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Suatu proses bisa berisi tentang metode atau prosedur 

yang diberlakukan untuk memperoleh produk yang dibutuhkan konsumen. 

6. Orang, yaitu semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan 

pelayanan produk kepada konsumen. 

7. Bukti fisik, yaitu lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan 

konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen tangible yang memfasilitasi penampilan atau 

komunikasi jasa tersebut. 

 

3. METODOLOGI 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait  penelitian, adalah : 1) studi kepustakaan, 2) penentuan 

teknik pengumpulan data, meliputi penentuan responden, teknik sampling, dan jumlah responden, 3) 

wawancara dan observasi, 4) pengolahan data, 5) analisis, dan 6) penarikan kesimpulan. Data yang 

dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari Kementerian Kominfo dan 

Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara berupa publikasi, dokumen, dan laporan kegiatan.  

Responden penelitian ini ada dua pihak. Pihak pertama adalah para pengelola PLIK SP di 

Provinsi Sulawesi Utara yang mengerti dan terlibat langsung dalam menjalankan PLIK SP. Pihak 



 
 

kedua adalah konsumen PLIK SP. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling karena 

pemilihan responden dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan 

(Singarimbun, 2010). Konsumen yang diwawancara adalah mereka yang pada saat peninjauan ke PLIK 

SP sedang menggunakan PLIK SP atau mereka yang tinggal di sekitar PLIK SP. 

Pada penelitian ini, identifikasi permasalahan PLIK SP di Provinsi Sulawesi Utara ditentukan 

berdasarkan aspek-aspek bauran pemasaran yang terdiri dari aspek produk, harga, tempat, promosi, 

proses, orang, dan bukti fisik.  Setelah permasalahan diidentifikasi, kemudian dicari faktor penyebab 

dan solusinya.  
 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Jumlah PLIK SP yang diteliti ada 30 sehingga total responden dari kalangan pengelola PLIK 

SP yang diwawancara ada 30 orang.  Konsumen  PLIK SP yang diwawancara rata-rata 3 orang setiap 

PLIK SP. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, diidentifikasi permasalahan PLIK SP di Provinsi 

Sulawesi Utara, faktor penyebab, dan solusinya untuk setiap aspek bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Aspek Produk 

Permasalahan : 

a. PLIK SP menyediakan jasa layanan internet yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha 

mikro, kecil dan menengah, perikanan, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan 

pariwisata di daerahnya. Kenyataannya dari 90 orang konsumen, 60% menggunakan PLIK SP 

hanya sekedar untuk bersosialisasi dan main game, 20% untuk mencari 

berita/informasi/berbagi ilmu, dan untuk 10 % untuk berjualan/belanja. 

b. Tingkat ketersediaan PLIK SP kurang dari 8 jam per hari. 

c. Akses internet yang lambat.       

 

Faktor Penyebab : 

a. Ketidaksesuaian pemanfaatan PLIK SP disebabkan 1) penempatan PLIK SP bukan di sentra 

produktif; 2) sosialisasi mengenai peran dan fungsi PLIK SP oleh pemerintah dan pengelola 

kurang, 3) belum tumbuh jiwa entrepreuner dan belum terlatih untuk melihat peluang bisnis 

yang ada di daerah sekitarnya, dan 4) pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam 

pemanfaatan internet untuk bisnis kurang.  

b. PLIK SP seringkali tidak berfungsi akibat 1) daya listrik yang tidak memadai, bahkan sering 

mati, 2) kerusakan peralatan direspon kurang cepat oleh perusahaan penyedia jasa PLIK SP, 

sementara itu kemampuan pengelola PLIK SP dalam menangani kerusakan kurang dan adanya 

kendala dana, dan 3) koneksi internet kurang stabil atau sering terputus.  

c. Akses internet yang lambat disebabkan setiap PLIK SP hanya diberi bandwith 256 kpps. 

 

Solusi : 

a. Agar PLIK SP sesuai peruntukannya maka perlu 1) merelokasi PLIK SP yang salah 

penempatan, 2) menjalin kerjasama antara Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mendorong Koperasi dan UKM di 

daerahnya untuk memanfaatkan PLIK SP sebagai media pemasaran produk atau jasanya 

(termasuk memperkenalkan internet marketing, dan website UKM). Untuk itu dibutuhkan data 

akurat mengenai lokasi penyebaran PLIK SP dan pengelolanya. 3) sosialisasi kepada pengelola 

PLIK SP dan masyarakat oleh pemda terkait potensi daerah dan peluang bisnisnya yang bisa 

dikembangkan dan dipasarkan melalui internet, 4) Peningkatan kemampuan pengelola PLIK 

SP terkait trouble shooting dan pemeliharaan perangkat, dan pemanfaatan internet untuk 

bisnis, dan 5) pelatihan kewirausahaan bagi pengelola PLIK SP dan masyarakat sekitar. 

b. Agar tingkat ketersediaan PLIK SP meningkat maka perlu 1) penyediaan genset, 2) perbaikan 

jaringan internet, dan 3) peningkatan kemampuan pengelola dalam melakukan maintenance 

dan perbaikan hardware, software, dan jaringan.  



 
 

c. Agar kecepatan akses internet meningkat maka perlu penambahan bandwith. 

 

Solusi b dan c bisa dijalankan jika ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah 

setempat, penyedia jasa PLIK-SP, dan pengelola PLIK-SP karena akan berimbas pada biaya yang 

harus dikeluarkan. 

 

2. Aspek harga 

Permasalahan : 

Tarif pemakaian internet di PLIK SP berdasarkan kontrak  maksimum Rp2000 per jam. Namun 

kenyataan di  lapangan banyak pengelola PLIK SP menaikkan tarif pemakaian menjadi Rp 2500 

hingga Rp 3000 per jam.  

 

Faktor Penyebab : 

Kondisi tersebut dilatarbelakangi kenaikan biaya operasional akibat 1) kondisi listrik yang tidak 

memadai atau padam sehingga dilakukan pemasangan genset dan perbaikan peralatan, dan 2) 

penambahan kapasitas bandwith.  

 

Solusi : 

Perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai kebijakan tarif pemakaian internet di PLIK SP. 

Kenaikan harga perlu disiasati dengan peningkatan kualitas pelayanan aspek lain, misalnya 

penyediaan air minum gratis atau pelayanan yang ramah dan sigap. 

 

3. Aspek tempat 

Permasalahan : 

PLIK SP seharusnya ditempatkan di dekat sentra produktif. Kenyataannya beberapa PLIK SP 

ditempatkan di lokasi perumahan yang penduduknya adalah Pegawai Negeri Sipil atau Swasta 

serta ada yang berlokasi di sekolah. Bahkan ada PLIK SP yang ditempatkan di dalam rumah. 

Kondisi tersebut menyebabkan waktu buka PLIK SP tergantung kemauan pemilik rumah.  

 

Faktor penyebab : 

Pada dasarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung adanya program PLIK SP. 

Namun pelaksanaannya belum berjalan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

masyarakat selaku pengelola PLIK.  Pemanfaatan bantuan PLIK ke kecamatan pada saat ini masih 

belum merata dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan atau Dinas Kominfo kurang 

sehingga terkadang pemilihan lokasi PLIK SP kurang tepat. Mayoritas pemerintah daerah tidak 

tahu lokasi penyebaran PLIK SP di masing-masing kecamatan di daerahnya dengan tepat, 

termasuk siapa pengelolanya.  

 

Solusi : 

Perlu dilakukan relokasi untuk PLIK SP yang kurang tepat peruntukannya dan atau untuk PLIK SP 

yang susah diakses karena pemilik tempat PLIK SP berada membatasinya.  

 

4. Aspek promosi 

Permasalahan : 

Keberadaan PLIK SP maupun fumgsi dan perannya sebagai media e-commerce dan media e-

government belum begitu dikenal masyarakat luas.  

 

Faktor Penyebab : 

Sosialisasi PLIK SP kepada masyarakat hanya dilakukan melalui pemasangan papan informasi 

serta melalui promosi dari mulut ke mulut. Ada kendala berupa terbatasnya kemampuan 

berkomunikasi secara efektif serta terbatasnya pengetahuan dan kreativitas pengelola PLIK SP 

mengenai strategi promosi yang efektif dan efisien. Sosialisasi keberadaan PLIK SP secara formal 

oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat sekitar hampir tidak pernah dilakukan. 



 
 

Namun untuk PLIK SP yang dikelola oleh unit organisasi, sosialisasi keberadaannya secara formal 

dilakukan kepada anggota organisasi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh unit organisasi 

yang bersangkutan. 

 

Solusi : 

Sosialisasi PLIK SP terkait peran dan fungsinya sebagai partner bisnis UKM, media e-commerce, 

dan media e-government perlu dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berpengaruh 

seperti pemuka agama, ketua organisasi, pihak dinas terkait, dan perangkat desa atau kecamatan. 

Sosialisasi PLIK SP dapat dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan kegiatan atau acara yang 

melibatkan masyarakat luas. 

 

5. Aspek proses 

Permasalahan : 

Sistem operasi (Operating System, OS) yang digunakan PLIK SP adalah Linux. Banyak pengelola 

PLIK SP dan konsumennya belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa 

menggunakan Windows.  

 

Penyebab : 

Ada persepsi yang salah mengenai OS Linux serta sulitnya mengubah kebiasaan dalam 

penggunaan OS. Walaupun tidak umum digunakan, namun Linux memiliki beberapa kelebihan 

sebagai OS, yaitu : 1) bersifat open source, 2) lebih aman karena Linux merupakan sistem operasi 

yang multiuser sehingga jika virus menyerang user tertentu, maka akan sangat sulit untuk 

menyebar ke user lainnya, 3) memerlukan resource yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 

Windows sehingga cocok untuk PC yang mempunyai spesifikasi minimum, dan 4) lebih stabil 

sehingga jarang crash atau nge-hang yang mengharuskan user untuk merestart komputer. 

 

Solusi : 

Menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas penggiat internet, blogger, internet marketer, 

open komunitas pengguna Linux melalui jejaring sosial. Beberapa link situs komunitas pengguna 

Linux di Indonesia antara lain  Forum Linux, Linux Indonesia, dan Ubuntu Indonesia.  

 

6. Aspek orang 

Permasalahan : 

Mayoritas pengelola PLIK SP memiliki pekerjaan lain selain mengelola PLIK SP. Selain itu, 

pengetahuan dan keterampilan pengelola PLIK SP terkait penanganan trouble shooting dan 

pemeliharaan perangkat, fungsi dan peran PLIK SP,  pemanfaatan internet untuk bisnis (e-

commerce), dan e-government masih kurang. Kondisi tersebut menjadi kendala terhadap: 1) tingkat 

availabilitas PLIK SP, dan 2) sosialisasi dan pemanfaatan penggunaan internet sebagai media e-

commerce sentra produktif di sekitarnya dan media e-government ke masyarakat. 

 

Faktor penyebab : 

Pemilihan pengelola PLIK SP kurang tepat karena kurangnya koordinasi dengan pemda setempat. 

Selain itu sosialisasi e-government oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya 

dilakukan kepada pegawainya, belum kepada pengelola PLIK SP. Sosialisasi e-government kepada 

masyarakat terbatas hanya di kalangan masyarakat yang menggunakan jasa layanan pemerintah 

daerah setempat. Misalnya masyarakat pengusaha yang melakukan tender proyek.  

 
Solusi : 

a. Peningkatan kemampuan pengelola PLIK SP terkait penanganan trouble shooting dan 

pemeliharaan perangkat, fungsi dan peran PLIK SP,  pemanfaatan internet untuk bisnis (e-

commerce), dan e-government.  

b. Mewajibkan pengelola PLIK SP untuk menempatkan orang yang kompeten yang bisa fokus 

mengurus PLIK SP jika dirinya tidak bisa.  

http://sistemoperasikomp.blogspot.com/2013/04/kelebihan-dan-kekurangan-windows-7.html


 
 

 

7. Aspek bukti fisik 

Permasalahan : 

Sebagian personal computer dari sekitar 30% PLIK SP mengalami kerusakan dan tidak bisa 

dipakai lagi. Demikian pula komputer server beberapa PLIK SP tidak bisa digunakan.  

 

Faktor penyebab : 

Permintaan penggantian perangkat PLIK SP yang rusak tidak dilakukan dengan cepat. Perbaikan 

perangkat PLIK SP yang rusak secara mandiri terkendala kompetensi dan dana pengelola PLIK SP 

yang kurang.  

 

Solusi : 

Peningkatan kemampuan pengelola PLIK SP terkait penanganan trouble shooting dan 

pemeliharaan perangkat. Selain itu, diperlukan program revitalisasi perangkat PLIK SP.  

 

5. KESIMPULAN  

 

Solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah merelokasi PLIK SP, sosialisasi peran 

dan fungsi PLIK SP kepada stakeholder, menjalin kerjasama dengan dinas terkait koperasi dan UKM, 

sosialisasi kepada pengelola PLIK SP dan masyarakat terkait potensi daerah yang bisa dipasarkan 

melalui e-commerce, pelatihan bagi pengelola dan masyarakat sekitar, peningkatan kemampuan 

pengelola terkait penanganan trouble shooting dan pemeliharaan perangkat, mengharuskan pengelola 

untuk menempatkan orang yang kompeten dan fokus mengurus PLIK SP, menjalin komunikasi dengan 

komunitas pengguna Linux melalui jejaring sosial dan perbaikan sarana dan prasarana. Penerapan 

bauran pemasaran sangat efektif untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang terjadi 

dalam pengelolaan PLIK SP di Provinsi Sulawesi Utara. 
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