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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil peneilitan yang dilakukan sejak  9 juli 2018  hingga selesai, 

terkait Strategi komunikasi yang di lakukan oleh PT.PLN (PERSERO) Rayon 

Simpang Tiga, Pekanbaru dalam merespon keluhan pelanggan atas pemadaman 

listrik maka dapat disimpulkan , strategi komunikasi yang dilakukan oleh PT.PLN 

(PERSERO) Rayon Simpang Tiga  Pekanbaru dalam merespon keluhan 

pelanggan atas pemadaman listrik yaitu: 

1. Menerima pelanggan  yang mengajukan keluhan  disemua lini jabatan 

yang berada di PT. PLN (PERSERO) mulai dari level  front liner, bidang 

teknis hingga manajer. 

2. Bersikap tenang dan menjadi pendengar yang baik atas keluhan yang 

diutarakan pelanggan 

3. Melayani pelanggan yang mengajukan keluhan atau komplain dengan 

service exelent  seperti sikap senyum, sapa dan salam kepada pelanggan. 

4. Mendengarkan keluhan pelanggan  dengan seksama dan penuh perhatian 

kemudian memberikan argumen yang  jujur dan dapat dimengerti oleh 

pelanggan kenapa pemadaman terjadi. 

5. Berbicara dengan adab yang baik seperti bertutur kata yang ramah dan 

sopan, tidak memotong pembicaraan  pelanggan ketika berbicara serta 

memberikan solusi atas keluhan pelanggan. 
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B. SARAN 

Dalam menghadapi era modern tentunya perusahaan PT.PLN (Persero) 

Rayon Simpang Tiga Pekanbaru perlu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh 

pelanggannya, sehingga pelanggan dari perusahaan tersebut merasa puas dengan 

apa yang diberikan, dan tidak merasa kecewa, beberapa yang perlu diperhatikan 

oleh PT.PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Petugas PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru perlu 

berupaya meningkatkan kualitas komunikasi  dengan pelanggan agar 

pesan-pesan yang disampaikan oleh PLN kepada  pelanggannya dapat 

terencana dengan baik. 

2. Mengusahakan agar merespon dengan cepat setiap keluhan yang 

dilontarkan oleh pelanggan. 

3. Lebih meningkatkan lagi kepedulian dan simpati dalam merespon keluhan 

pelanggan. 

4. PLN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan efektif pada 

pelanggan, agar pelanggan yang mengeluh dapat menerima penjelasan 

yang diberikan. 

5. PLN diharapkan dapat memberikan solusi kepada pelanggan atas 

padamnya listrik denga cara yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 


