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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan listrik di suatu rumah yang tidak dibatasi merupakan perilaku yang tidak 

baik dan dapat merugikan diri sendiri ataupun pihak lain, akan tetapi karena 

kurangnya informasi dan pengetahuan banyak orang yang tidak menyadarinya. 

Dalam usaha mengurangi hal tersebut PT PLN menciptakan sistem listrik prabayar, 

dimana melalui sistem prabayar pemakaian listrik dapat lebih terkontrol karena 

dibatasi oleh sistem token atau pulsa pada listrik prabayar. 

 Pemberian informasi mengenai listrik prabayar kepada calon pelanggan dapat 

diinformasikan melalui kampanye agar beralih ke listrik prabayar, dengan begitu 

pelanggan dapat lebih mengawasi dan mengendalikan pemakaian listriknya. Media 

komunikasi visual yang sesuai dan penyebaran lokasi yang tepat seperti tempat-

tempat umum yang dikunjungi sehari-hari dapat digunakan untuk membantu 

menyampaikan pesan secara menarik dan informatif kepada target yang dituju agar 

berprilaku seperti yang diinginkan. 

 Perancangan media kampanye dibuat menggunakan visualisasi ilustrasi yang 

menggambarkan dampak perbandingan antara pemakaian listrik paskabayar dengan 

listrik prabayar, yang kemudian diaplikasikan pada poster, brosur dan flyer sebagai 
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media utama kampanye. Poster dan flyer dibuat berfokus dalam mengajak pelanggan 

listrik paskabayar untuk beralih melalui kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan 

listrik prabayar, sedangkan brosur berisi mengenai informasi penting yang 

dibutuhkan oleh calon pelanggan listrik prabayar.  Menggunakan warna utama kuning 

sebagai salah satu penarik perhatian calon pelanggan ketika media kampanye disebar 

karena warnanya yang mencolok, namun tetap memperhatikan kejelasan informasi 

yang disampaikan dengan penggunaan warna hitam pada tulisan media kampanye. 

 Media pendukung seperti banner website, x-banner dan iklan pada koran juga 

tabloid dapat digunakan untuk memperluas penyebaran informasi dengan 

pertimbangan kemudahan penyebaran dan penyampaian informasinya. Sehingga 

melalui media pendukung seperti diatas tidak menutup kemungkinan untuk menarik 

pelanggan diluar target kampanye. 

5.2.  Saran 

Saran yang ingin disampaikan penulis kepada peneliti selanjutnya ialah agar lebih 

peka dengan keadaan dan masalah pada lingkungan sekitar, karena dari hal tersebut 

terkadang terlewat masalah-masalah yang tidak terpikirkan dan dianggap sepele, 

dimana hal tersebut dapat saja menjadi suatu masalah yang besar jika dibiarkan. 

Selain itu, agar karya yang dihasilkan dapat tetap tepat mengarah pada satu 

tujuan awal dan pesan didalamnya dapat tersampaikan dengan baik penentuan target 
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dan pengumpulan data baiknya dilakukan secara berhubungan dan tidak mengarah 

pada hal lain. 

Kemudian saran untuk pihak PLN adalah agar lebih aktif memanfaatkan 

media-media cetak atau pun non-cetak dalam penyebaran informasi mengenai listrik 

prabayar, dengan begitu pemerataan penyebaran informasi dapat tercapai dan tidak 

tergantung dengan sosialiasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, dapat juga 

dilakukan program yang berfokus pada target tertentu, contohnya untuk ibu rumah 

tangga. Sehingga akan tercipta desain dengan pertimbangan dari sudut pandang target 

tersebut dan informasi dapat tersampaikan dengan lebih baik. 
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