
 

B A B  I V 

P E N U T U P 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :    

a.  Pemerintah menerapkan program penghematan energi karena adanya Krisis 

Listrik yang terjadi saat ini, program penghematan tersebut yaitu dengan 

melakukan pemadaman listrik bergilir dengan pola acak pada tiap wilayah di 

Indonesia, pengalihan jam kerja dan program multiguna. Program-program 

penghematan tersebut  bertujuan agar penggunaan listrik yang dikeluarkan 

oleh PT.PLN dapat digunakan seefisien mungkin, namun Pemerintah (yang 

diwakilkan oleh PT.PLN) dalam menerapkan program penghematan tersebut 

selalu kontradiktif dengan pelanggan PT.PLN. Akibatnya banyak yang 

meragukan kapasitas kemampuan PT.PLN sebagai pemegang tunggal 

Penyedia Listrik di Indonesia. 

b.  Selain itu PT.PLN juga menerapkan program multiguna, yaitu pemberlakuan 

tarif Intensif (pemberian potongan pembayaran) dan tarif Disintensif (denda) 

yang berpatokan dengan tarif rata-rata nasional, namun pemberlakuan tarif 

tersebut juga dirasakan kurangnya sosialisasi PT.PLN  terhadap program 

penghematan tersebut, sehingga pelanggan PT.PLN banyak yang merasa 

kecewa. 
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c. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan PT.PLN dalam 

memanfaatkan listrik adalah dengan melakukan gugatan, gugatan dapat 

dilakukan di pengadilan negeri terdekat dengan domisili konsumen, atau 

gugatan dapat dilakukan dengan cara diluar pengadilan (non-litigasi) yang 

melalui BPSK terdekat dengan domisili konsumen, pemilihan tersebut 

bertujuan agar konsumen tidak berjauhan dengan tempat BPSK yang dipilih. 

 

2. Saran 

Dalam menyiasati krisis listrik yang terjadi sekarang , ada beberapa alternatif 

yang dapat dijadikan sumber tenaga terbarui, yaitu :  

1) Menggunaan panas bumi untuk sumber tenaga listrik, panas bumi untuk 

sumber tenaga listrik memiliki banyak keuntungan bila dibandingkan 

dengan sumber daya alam lainnya seperti batubara, minyak bumi, air dan 

sebagainya. 

2) Mengoptimalkan potensi sungai sebagai penambah penyediaan listrik di 

indonesia, Potensi sungai di Indonesia untuk membangkitkan tenaga listrik 

mencapai 70 ribu megawatt (MW).  

3) Cahaya Matahari dapat pula digunakan sebagai salah satu solusi yang 

dapat digunakan sebagai solusi krisis listrik. Pemilihan sumber energi 

alternatif ini sangat beralasan mengingat suplai energi surya dari sinar 

matahari yang di terima oleh permukaan bumi mencapai mencapai 3 x 

1024 joule pertahun. yang merupakan sumber energi listrik yang sangat 

potensial. 
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