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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas pada bab pembahasan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelindungan kosumen terhadap pemadaman listrik dikecamatan Tempuling 

Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan yang diatur oleh Undang-

Undang Perlindungan Konsumen terutama pada pasal 4 yaitu : (a). Hak atas 

kenyamanan, karena dengan terjadinya pemadaman listrik tentu hak atas 

kenyaman konsumen dalam menggunakan jasa listrik telah terciderai karena 

pemadaman listrik bisa terjadi kapan saja. (b). Hak untuk Mendapatkan 

informasi, disini hak untuk mendapatkan informasi telah terciderai karena 

sebagian besar konsumen tidak mengetahuai kapan akan dilakukannya 

pemadaman dan apa penyabab pemadaman tersebut harus dilakukan oleh 

pihak PT. PLN. (c). Hak Untuk didengar keluhannya, konsumen mempunyai 

hak untuk didengar keluhannya namun sebagai besar konsumen kurang peduli 

akan haknya tersebut dengan tidak menyampakaikan keluhan jika terjadi 

pemadaman listrik. (d). Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan 

penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. 

Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan penggantian barang atau 

jasa tidak diterima oleh konsumen. Bahkan konsumen tidak mengetahui 

bahwasannya konsumen berhak mendapat konpensasi, ganti rugi dan 

penggantian barang atau jasa. Hal ini dikarenakan tidak adanya 
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pemberitahuan dari pihak PT. PLN akan hal tersebut. 

2. Upaya PT. PLN Rayon Panam dalam melindungi hak-hak Konsumen terkait 

pemadaman listrik dikecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dirasa 

belum dilakukan secara maksimal. Upaya yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut : (a). Upaya pihak  PT. PLN agar dapat memberikan pelayanan yang 

baik kepada konsumen terkait dengan pemadaman listrik, (b). Pihak PT. PLN 

terus berusaha semaksimal mungkin untuk melayani konsumen agar 

mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan menjaga mutu dan 

keandalan listrik yang baik, (c). Pihak PT. PLN memberikan harga yang 

wajar terhadap penggunaan listrik kepada konsumen, (d). Pihak PT. PLN 

dalam rangka memberikan pelayanan perbaikan apa bila terjadi gangguan 

tenaga listrik, (e). Pihak PT. PLN dalam rangka untuk memberikan ganti rugi 

apa bila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian 

pengoperasian. 

 

B. Saran  

 

Adapun saran dari penulis terkait dengan uraian diatas adalah :  

 

1. Pihak PLN harus berusaha lebih maksimal lagi dalam dalam manjaga mutu 

dan keandalan listrik agar dapat mencegah terjadinya pemadaman dalam 

upaya memberikan kenyaman kepada konsumen. Sebaiknya Pihak PT. PLN 

Memberikan Informasi Terlebih Dahulu Sebelum Melakukan Pemadaman 

Listrik dan memberikan pelayan untuk perbaikan apabila ada gangguan 

tenaga listrik dengan mengutus seseorang atau lebih untuk melakukan 

perbaikan.  
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2. Pihak PLN dalam melakukan upaya melindungi hak-hak konsumen 

hendaknya lebih memperhatikan keluhan-keluhan konsumen dan lebih 

terbuka mengenai konpensasi dang anti rugi sehingga konsumen dapat 

mendapatkan informasi yang benar dan tidak menuntuk dikemudian hari.


