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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kehadiran tenaga listrik di zaman modern ini merupakan hal yang sangat 

penting dan berguna sebagai sumber tenaga. Karena dengan adanya listrik 

kita dapat melakukan segala macam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, 

baik di rumah tangga maupun industri. Penggunaan pemakaian tenaga listrik 

ini sudah dapat kita lihat secara langsung baik itu di lingkungan rumah 

tangga, sekolah, rumah sakit, dan industri-industri.1 

Tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai 

pendorong perekonomian di bidang industri, karena bagi industri tenaga 

listrik merupakan bahan bakar terpenting untuk mempermudah pekerjaan dan  

juga untuk pertumbuhan ekonomi pada khususnya, selain itu tenaga listrik 

juga berperan penting dalam kecerdasan masyarakat.2 Oleh sebab itu demi 

terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan tenaga listrik, maka 

penguasaan dan pengelolaan tenaga listrik sepenuhnya dilakukan oleh negara 

untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ini sesuai dengan pasal 33 ayat 

(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.  

                                                            
1 F. Suryanto, 1996, Dasar-Dasar Teknik listrik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 13. 
2 Abdul Kadir, 1995, Energi Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik, Dan PotensiEkonomi, Jakarta: 
UI Prress, hal.559. 
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Untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian 

tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan 

maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya 

tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan 

mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara 

yang biasanya disebut dengan PT. PLN (Persero). 

Pada tahun 1992, berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan 

Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tertanggal 31 Agustus tahun 1992, 

Pemerintah memberikan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis 

penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan diatas, pada bulan Juni 

1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi 

Perusahaan Perseron (Persero). Pasalnya, selama PLN sebagai Perum, 

Perusahaan ini lebih dititikberatkan pada fungsi sosialnya sebagai agen 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 

setelah menjadi Perseroan, PLN dituntut untuk memperoleh keuntungan 

dalam mengelola bisnisnya tanpa menghilangkan fungsi sosialnya melalui 

kebijaksanaan pentarifan yang tetap mengacu pada kesejahteraan rakyat.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik: 

“Dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Kuasa Usaha 
Ketenagalistrikan, PLN mempunyai tugas untuk melakukan usaha   
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penyediaan tenaga litrik untuk kepentingan umum dan dapat diberi tugas 
untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik3.” 

 
Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 1985 tentang 

Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu 

teknis, pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi pidana bagi yang melakukan 

pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan 

Pemanfaatan Tenaga Listrik.  

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang  

yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya.  Oleh karena itu 

produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung 

resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung 

menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur 

untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara 

pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara 

tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara 

pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak 

mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah 

diperjanjikan.  

Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 

1313 bahwa : 

                                                            
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan Dan 
Pemanfaatan Tenaga Listrik. 
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“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  

Sedang perjanjian itu sendiri mengandung pengertian yaitu: 
 

 “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau 

lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain menunaikan perstasi.” 4 

Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-

syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Dalam pasal 1320 KUH 

Perdata, telah diatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Dalam prakteknya, pendistribusian listrik kepada pelanggan listrik 

dirumuskan dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN 

yang biasanya disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 

(SPJBTL). Dengan demikian terjadi hubungan hukum perjanjian jual-beli 

tenaga listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik.  

Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata 

yang menyatakan “ Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan“. Biasanya 

                                                            
4 Yahya Harahap, 1986, Segi‐segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, Hal.6. 
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perjanjian yang diadakan oleh pelanggan listrik dengan PT. PLN merupakan 

salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku, artinya perjanjian tersebut 

ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN, dan pelanggan listrik tinggal 

menyetujuinya saja. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi 

pelanggan, karena bentuk perjanjian seperti ini tentu hanya menguntungkan 

salah satu pihak saja yaitu pihak PT. PLN.  

Suatu perjanjian dikatakan seimbang jika syarat-syarat dan isi  perjanjian 

tersebut dibuat  oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. 

Pembuatan perjanjian seperti ini sebagai formalitas untuk mengantisipasi jika 

terjadi permasalahan antara kedua belah pihak dalam perjanjian jual-beli 

tenaga listrik.  

Pelaksanaan perjanjian jual-beli ini dimungkinkan terjadi adanya 

wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena 

itu, dalam suatu perjanjian seharusnya memuat ketentuan-ketentuan 

mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, dan 

ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian, baik itu 

yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. 

Pelanggaran teknis yang terjadi dalam perjanjian ini misalnya pihak 

pelanggan listrik yang kebiasaan mencantol aliran listrik dari jaringan listrik 

ataupun rumah, mengutak-atik Kwh meter, pencurian listrik, biasanya ini di 

lakukan oleh pihak yang mempunyai bisnis industri besar, karena keluhan 

pelanggan listrik tersebut akan mahalnya biaya pemasangan listrik, 

penambahan daya dan pembayaran rekening listrik yang menyebabkan 

pelanggan listrik akan menghalalkan segala cara agar pembayarannya lebih 
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murah dari semestinya dan tidak menempuh prosedur yang sudah ditetapkan 

oleh PT. PLN. Hal yang demikian dapat menimbulkan kerugian pada salah 

satu pihak terutama pihak PT. PLN. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul “PENYELESAIAN 

SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA  LISTRIK 

TEGANGAN RENDAH ANTARA PT. PLN APJ PEKALONGAN 

DENGAN PELANGGAN LISTRIK ( Studi Kasus di Pengandilan Negeri 

Pekalongan)“. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH 

1. Pembatasan Masalah 

Untuk memberikan kejelasan mengenai obyek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum 

yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan 

masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang dikaji dan agar 

penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang daripermasalahan 

yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan 

pembatasan pada penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga listrik 

tegangan rendah antar PT. PLN APJ Pekalongan dengan pelanggan listtrik 

di Pengadilan Negeri Pekalongan. 
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2. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses jual beli tenaga listrik tegangan rendah ditnjau dari 

UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga listrik 

tegangan rendah antara PT. PLN APJ Pekalongan dengan Pelanggan 

Listrik ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah : 

1. Tujuan Subjektif  

a. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam penyusun 

skripsi. 

b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam 

penelitian hukum khususnya dalam hal penyelesaian sengketa 

perjanjian jual beli tenaga listrik tegangan rendah yang dilakukan antara 

PT. PLN APJ Pekalongan dengan Pelanggan Listrik.  

c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Tujuan Objektif  

a. Untuk mengetahui perjanjian jual beli tenaga listrik di PT. PLN. 
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian jual 

beli tenaga listrik tegangan rendah yang dilakukan antara PT. PLN APJ 

Pekalongan dengan Pelanggan Listrik. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran 

yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya mengenai 

penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga listik anatara PT. 

PLN APJ Pekalongan dengan Pelanggan Listrik. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih 

nyata mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perjanjian jual beli 

tenaga listrik tegangan rendah serta hambatan dan permasalahan dalam 

penyelesaian perkara perjanjian jual beli tenagan listrik tegangan 

rendah tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan masukan, khususnya bagi pelanggan listrik agar 

tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan 

Undang-undang no.15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan ketentuan 

yang sudah di tentukan oleh pihak PT. PLN sendiri  dimana akan 

diterapkan sanksi yang tegas bagi pihak pelanggan listrik yang melakukan 

perbuatan melawan hukum yang telah terbukti merugikan salah satu pihak. 

Jadi hasil penelitian ini memberikan data dan informsi tentang jual beli 
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tenaga listrik tegangan rendah di PT. PLN APJ Pekalongan dan 

penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga listrik tegangan rendah 

antara PT. PLN APJ PEKALONGAN dengan Pelanggan Listrik. 

 

E. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang 

dianut dalam data pengumpulan data analisa yang diperlukan guna menjawab 

persoalan yang dihadapai.5 

“Metodelogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu 

Metodos dan Logos. Metodos berarti cara atau metode yang digunakan untuk 

mencapai tujan. Dan logos berarti jalan atau melalui. Jadi Metodologi 

Penelitian adalah ilmu tentang cara untuk menentukan, mengembangkan, 

serta menguji kebenaran suatu penelitian.”6   

Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor suatu 

permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis 

yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai 

tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan 

konsisten dalam penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan 

menganalisanya.7 

                                                            
5  Sutrisno Hadi, 1985, Metode Research. Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 
hal 4. 
6  Ibid, hal. 6. 
7  Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004,  Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 
Hukum UMS, hal 3.  
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang: 

a. Jual beli tenaga listrik tegangan rendah di PT. PLN APJ Pekalongan 

ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. 

b. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga listrik tegangan 

rendah antara PT. PLN APJ Pekalongan dengan pelanggan listrik. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan normatif sosiologis. Karena pada awalnya hanya meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.8 

3. Lokasi Penelitian  

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekalongan. 

Pemilihan dan pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber 

data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan yang meneliti keterangan atau data yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Pekalongan. 

                                                            
8 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:: UI Press, Hal. 52 
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b. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang secara tidak langsung    

memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, 

termasuk bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, arsip, 

kamus dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Beragam sumber data tersebut menuntut cara atau metode 

pengumpulan data tertentu yang sesuai guna mendapatkan data yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan.9 Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilkaukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer).10 Maksud mengadakan wawancara, 

seperti yang ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, tuntutan, memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain dan memverifikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.11 

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung untuk 

memperole jawaban-jawaban yang relevan dari narasumber yaitu 

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan. 

 
                                                            
9 HB.Sutopo, 2002, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, hal.58 
10 Dr. Sukarsimi Arikounto, 1997, Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bina 
Akasara, hal. 126. 
11 Lexy J. Moleong, 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,hal.135. 
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b. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku    

literatur, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya 

yang berbentuk tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penulisan hukum ini.  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif, yaitu model analisis yang meliputi pengumpulan data, 

pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data sebagai 

suatu jalinan yang saling terkait dan membentuk hipotesa sesuai data yang 

telah diorganisir.12 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 

metode yang dilakukan berdasarkan pada data yang dinyatakan responden 

secara lisan atau tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, 

dipelajari sebagai suatu yang utuh. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan 

dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling berkaitan sesuai 

                                                            
12 HB Soetopo, 2002, Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press, Hal. 91. 
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dengan apa yang dimaksud pada judul penulisan hukum, maka sistematika 

Penulisan Hukum ini adalah sebgai berikut: 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

2. Unsur-unsur Yang Terdapat Di Dalam Perjanjian 

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian  

4. Asas-asas Perjanjian 

5. Prestasi  

6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

7. Berakhirnya Perjanjian  

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian jual Beli 

2. Saat Terjadinya Jual Beli 

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli 
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C.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku 

1. Pengertian Perjanjian Baku 

2. Macam-macam Perjanjian Baku 

3. Klausul Eksonerasi Yang Terdapat Dalam Perjanjian Baku 

4. Pengujian Terhadap kekuatan Mengikat Dari Perjanjian 

Baku 

D. Tinjauan Umum  Tentang Penyediaan Tenaga Listrik Oleh 

Negara 

1. Perbedaan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dengan Tenaga 

Listrik Tegangan Rendah 

2. Perubahan PLN Dari Perum Menjadi Persero 

3. Prosedur Penyediaan Listrik Oleh PLN 

 

BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Rendah 

Menurut PT. PLN yang ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 

tentang Ketenagalistrikan dan Surat Perjanjian Perjanjian Jual 

Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Menurut 

PT. PLN ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 dan Surat 

Perjajian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). 

2. Harga Jual Standar dari Energi Listrik yang ditetapkan 

oleh PT. PLN ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 

tentang Ketenagalistrikan. 
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3. Perbuatan-perbuatan wanprestasi dan sanksi-sanksi yang 

diberikan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 

B. Proses penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga 

listrik tegangan rendah antara PT. PLN APJ Pekalongan 

dengan pelanggan Listrik. 

 

BAB IV     PENTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


