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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang sedang membangun, di mana pembangunan 

di segala bidang terus dilaksanakan, antara lain pembangunan listrik yang semakin 

lama semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya membutuhkan sumber energi, yang di mana salah satunya 

berasal dari energi listrik. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan listrik merupakan cabang 

produksi yang penting bagi Negara sebagai salah satu pemanfaatan kekayaan alam 

yang menguasai hajat hidup orang banyak yang perlu dipergunakan untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.  

Dalam kehidupan terdahulu, penggunaan listrik hanya sebagai kebutuhan 

sekunder, yaitu sebagai sumber energi untuk menyalakan lampu sebagai 

penerangan di malam hari, berbeda dengan kehidupan sekarang, di mana 

penggunaan listrik menjadi kebutuhan primer dan menjadi salah satu keperluaan 

yang penting dalam hidup masyarakat. Oleh karena itu negara menyediakan listrik 

bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan, di mana hal itu diperlukan untuk 

mewujudkannya, baik itu membangun pembangkit listrik, ataupun membangun 

jaringan-jaringan listrik. Tenaga listrik merupakan kebutuhan vital bagi 

masyarakat  dalam melakukan pembangunan dan merupakan sumber daya yang 

paling ekonomis yang dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan. 
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Adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

dan Peraturan Pelaksana No. 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan Pemanfaatan 

Tenaga Listrik; Peraturan Pelaksanaan No. 12 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik  merupakan tonggak yang memperkokoh keberadaan 

Perusahaan Listrik Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

oleh dari Pemerintah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa kuasa 

usaha ketenagalistrikan untuk melaksanakan pengadaan dan menyediakan tenaga 

listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik bagi masyarakat luas, 

maka diperlukan pembangunan proyek-proyek jaringan listrik, yang 

pelaksanaanya tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh PLN, sebab permintaan 

akan tenaga listrik lebih banyak dari pembangunan jaringannya. Berdasarkan 

data1 (sumber: Buku Statistik Ketenagalistrikan No. 30 – 2017), penyediaan 

tenaga listrik akhir tahun 2016 sebesar 248.610,52 GWh yang terdiri atas produksi 

tenaga listrik PLN sebesar 183.808,97 GWh dan pembelian sebesar 64.801,55 

GWh. Dibandingkan dengan tahun 2015, di mana produksi tenaga listrik PLN 

sebesar 176.472,21 GWh, tahun 2016 produksi listrik PLN naik sebesar 7.336,76 

GWh atau 4,15%. Sedangkan pembelian tahun 2016 adalah sebesar 64.801,55 

GWh, naik sebesar 7.291,78 GWh atau sebesar 12,67%. Oleh karena itu 

diperlukan pihak swasta untuk membantu pelaksanaan proyek-proyek jaringan 

tersebut. Pihak swasta yang ikut dalam pelaksanaan proyek jaringan listrik PLN 

disebut Instalatir. Instalatir adalah Badan Hukum Indonesia yang terdaftar pada 

                                                        
1 Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017, Buku 
Statistik Ketenagalistrikan 2016 Edisi No. 30, Jakarta: PT. PLN, hal. 7. 
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perusahaan umum listrik Negara untuk mengerjakan pemasangan suatu instalasi 

dan jaringan listrik. 

Pembangunan tenaga listrik sangat penting dalam pembangunan nasional 

yang merupakan wujud nyata daripada Trilogi Pembangunan yaitu: 2 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan; 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 

Dengan berpedoman kepada ketiga hal tersebut di atas, maka tenaga listrik 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya tenaga listrik dapat 

merangsang pertumbuhan industri; pengembangan pariwisata; dan juga dapat 

menggantikan tenaga manusia dengan menggunakan mesin-mesin yang sudah 

tersedia pada masa sekarang ini. 

Agar masyarakat dapat menikmati listrik, maka untuk menyalurkan tenaga 

listrik itu dibuatkan jaringan-jaringan listrik, yang pelaksanaan nya dilakukan 

oleh PLN distribusi; PLN proyek dan kelistrikan. PLN dalam menjalankan 

aktivitas-aktivitasnya dibedakan menjadi: 

1. Perusahaan Umum Listrik Negara yang membuat proyek pembangkit tenaga 

air, pembangkit tenaga uap, yang semua itu menghasilkan tenaga listrik 

merupakan produsen bagi negara; 

                                                        
2 Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 33. 
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2. Kemudian dari Perusahaan Umum Listrik Negara, tenaga listrik dibagi-bagi 

menjadi beberapa bagian, yang disebut PLN unit pembagi beban; 

3. Setelah terjadi unit pembagi beban dimasing-masing wilayah propinsi 

kemudian oleh PLN Distribusi dipasarkan kepada konsumen yaitu masyarakat 

umum. 

     Untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek jaringan listrik, maka 

oleh PLN dan pihak swasta (instalatir) dibuat suatu perjanjian baik dalam aturan 

bekerja di antara pekerja, proses instalasi pembangunan listrik, dan aturan-aturan 

lain sebagainya yang berhubungan dengan mekanisme pekerjaan. Perjanjian yang 

digunakan adalah perjanjian pemborongan pekerjaan jaringan listrik yang 

merupakan bagian dari perjanjian pemborongan pekerjaan. Pemborongan 

pekerjaan digunakan karena dengan menggunakan sistem pemborongan, 

diharapkan sistem dalam pemborongan akan berjalan efektif untuk mempercepat 

pembangunan yang diperlukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam 

KUHPerdata BAB VII A merupakan bagian dari perjanjian untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Perjanjian Pemborongan diatur dalam Pasal 1601 huruf b 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah 

suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut, di mana pihak yang pertama menghendaki 

sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran 

sejumlah uang sebagai harga borongan.3 

                                                        
3 R. Subekti, 2014, Aneka Perjanjian , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 58. 
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      Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 45 tahun 2005 tentang Instalasi 

Ketenagalistrikan Pasal 7 mengenai Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi 

Penyedia Tenaga Listrik bahwa:  

1. Instalasi penyedia yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi 
dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi wajib dilakukan 
pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan 
standar yang berlaku; 

2. Pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan 
standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam 
rangka keselamatan ketenagalistrikan; 

3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyedia tenaga listrik untuk 
kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh 
lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi dan dilaporkan kepada 
direktur Jenderal, Gubenur, Bupati/Walikota sesuai dengan 
kewenangannya; 

4. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyedia tenaga listrik milik 
pemegang kuasa Ketenagalistrikan dan Instalasi penyedia tenaga Listrik 
untuk kepentingan umum yang tersambung instalasi penyedia tenaga 
listrik milik pemegang kuasa Ketenagalistrikan dan yang izinnya 
dikeluarkan oleh Menteri dilakukan oleh oleh lembaga inspeksi teknik 
yang terakreditasi dan dilaporkan kepada direktur Jenderal. 

5. Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyedia tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disaksikan 
oleh petugas pelaksana yang ditunjuk direktur Jenderal, Gubenur, 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 
 

       Berdasarkan  mekanisme tersebut diharapkan instalasi listrik yang 

dipasang oleh Biro Instalatir akan terjamin kualitas dan keamanannya, karena Biro 

Instalatir didalam memasang instalasi berdasarkan ketentuan-ketentuan teknik 

yang berlaku dan mereka secara terus menerus diawasi oleh PT. PLN atau 

Pemerintah. 

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jaringan listrik terdapat 

ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana para pihak 

sepakat untuk mengatur hak, kewajiban serta segala hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut dalam suatu kontrak kerja 
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konstruksi yang merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan 

hukum antara PLN dan instalatir. Perjanjian pemborongan pekerjaan jaringan 

listrik merupakan perjanjian yang berbentuk standar, yang dalam praktek sering 

timbul masalah seperti dalam hal pembayaran upah kerja, salah satu pihak tidak 

membayarkannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak, sehingga menimbulkan penunggakan upah pembayaran. Dari pokok-

pokok uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan 

Listrik Perdesaan dan Peningkatan JTM 1-3 Phasa di Wilayah Kerja PT. 

PLN UPJ Majenang Paket-8 (Studi Kasus Perjanjian PT. PLN Jawa Tengah 

dan DIY dengan PT. Duta Sinar Abadi)”. 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk, isi, dan pelaksanaan perjanjian pengadaan, 

pemasangan dan peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dan penyedia 

barang/jasa? 

2. Apa saja masalah/hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik? 

3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan 

perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daripada penilitian adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk, isi, dan pelaksanaan perjanjian pengadaan, 

pemasangan dan peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dan penyedia 

barang/jasa. 

2. Untuk mengetahui masalah/hambatan-hambatan yang timbul dalam 

pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan 

listrik. 

3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa terhadap 

pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan 

listrik. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi 

teoritis maupun dari segi praktis. 

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-

bahan kajian terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan 

peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dan penyedia barang/jasa. 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para 

pihak yang melakukan perjanjian pengadaan, pemasangan dan 

peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dan penyedia barang/jasa. 
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E. Metode Penelitian 

Di dalam penyusunan tulisan ini, penulis berusaha untuk mendapatkan  

masukan-masukan dengan menggunakan metode penelitian: 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis 

metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan metode penelitian yang menggunakan data statistik sebagai 

dasar pengambilan kesimpulan, metode ini menekankan proses 

pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan 

sebuah gejala hukum yang kompleks. Pendekatan dengan metode ini 

tidak mengedepankan angka-angka statistik melainkan pemahaman 

terhadap makna dari kejadian atau realita yang terjadi. Metode ini 

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data 

yakni PT. PLN dan PT. Duta Sinar Abadi sehingga memungkinkan 

peneliti untuk mengembangkan makna dari data yang sudah diperoleh. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif 

maksudnya adalah peneliti akan memberikan gambaran mengenai 

bentuk, isi, dan pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan 

peningkatan jaringan listrik; masalah yang timbul serta penyelesaian 

sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan 

peningkatan jaringan listrik, secara khusus dalam kasus yang diangkat 

dalam penelitian yakni perjanjian pengadaan, pemasangan dan 
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peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN Jawa Tengah dan DIY 

dengan PT. Duta Sinar Abadi. Kemudian dianalisis dengan peraturan 

yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa dan akan diuraikan 

secara rinci dengan menggunakan peraturan yang terkait. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan 

dengan bentuk, isi, dan pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan 

dan peningkatan jaringan listrik, masalah-masalah yang timbul serta 

penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan, 

pemasangan dan peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dengan 

PT. Duta Sinar Abadi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Menggunakan dua cara yaitu: 

a. Penelitian Lapangan 

Dalam metode ini mengumpulkan data dengan terjun ke lapangan 

dan berinteraksi dengan objek yang hendak diteliti. Teknik yang 

akan digunakan dalam penelitian adalah wawancara guna 

memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 

dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan 

diuraikan oleh orang lain. Peneliti akan mewawancarai PT. PLN dan 

PT. Duta Sinar Abadi sebagai narasumber utama. 
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b. Penelitian Kepustakaan 

Dalam hal ini penulis akan meneliti Perjanjian Pekerjaan 

Pemborongan Jaringan Listrik antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar 

Abadi (Nomor: 07.SPP/14/2011). Metode ini dilakukan untuk mencari 

teori dan pendapat ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 

meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer, peraturan perundang-undangan yang 

terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan  hukum  primer dan dapat membantu menganalisa 

dan memahami bahan hukum  primer, bisa didapat dari hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil–hasil penelitian, buku literatur dan 

kumpulan bahan kuliah. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih dan 

dilakukan editing, agar sesuai dengan objek penelitian, yaitu 

pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan 

jaringan listrik antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi. 
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Kemudian setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara 

sistematis, dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian. 

6. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan ke 

dalam bentuk karya tulis. Metode analisis kualitatif menekankan pada 

pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala 

hukum yang luas. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan 

penghitungan matematis atau statistic dalam menganalisa 

permasalahan. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., metode ini 

berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata di lapangan, (2) metode ini 

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data 

dan (3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan 

pemahaman mengenai makna-makna data yang diperolehnya.4 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistimatika penulisannya akan terbagi ke dalam lima bab, dan 

masing-masing bab dibagi ke dalam sub bab, yang terdiri dari: 

 

 

                                                        
4 Petrus Soerjowinoto, dkk., 2014, Penulisan Karya Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, 
Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 28. 
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a) Bab I: Pendahuluan 

Dalam bab ini penullis mencoba mengungkapkan tentang latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistimatika penulisan. 

b) Bab II: Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan. 

c) Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian dan akan 

membahas mengenai hasil penelitian. 

d) Bab IV: Penutup 

Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


