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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945, mengatur secara langsung atau pun tidak 

langsung pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar Negara Indonesia. Ada 

beberapa aspek atau bidang yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

antara lain politik, sosial, dan juga ekonomi khususnya aspek ekonomi untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.  

Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat (2), ayat 

(3) dan ayat (4) mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 

Negara seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

mensejahterakan hidup masyarakat luas tersebut dikuasai oleh Negara. Seperti 

contohnya adalah sumber daya energi, dalam hal ini energi tenaga listrik yang di 

Indonesia dikuasai oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pada Pasal 3 

ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara. Pada 

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan juga menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang 

ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dinyatakan telah memiliki izin 

usaha dalam hal penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat luas.  
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Sebelum PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero terbentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan 

Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero). Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas, Pada tanggal 

27 Oktober 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut 

diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946, bertempat di 

gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BPKNIP ) Yogyakarta. 

Pada 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU- PLN (Badan 

Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas 

dan kokas. Selanjutnya pada 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua 

perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga 

listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Dengan adanya 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1994, PT. Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dari 

sebelumnya yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).
1
 

Dengan lahirnya PT. PLN untuk menguasai ketenagalistrikan di Indonesia, 

bisa dibilang tidak ada perusahaan lain dibidang ketenagalistrikan atau tidak ada 

perusahaan saingan dari PT. PLN. Sering muncul pertanyaan bagaimana dengan 

persaingan usaha yang ada di Indonesia? Untuk itu kita harus mengetahui dulu 

apa itu persaingan usaha. Persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

                                                      
1
 M.H. Prianthoko, “Gambaran Umum PT. PLN  (Persero)”, diakses dari 

http://sir.stikom.edu/228/5/BAB%20II.pdf, pada tanggal 20 Oktober 2016. 

http://sir.stikom.edu/228/5/BAB%20II.pdf
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Tidak Sehat yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang anti monopoli. Dalam 

Undang-Undang anti monopoli, tidak disebutkan apa itu arti persaingan usaha, 

karena jika persaingan usaha diartikan dengan sesuatu yang „sempit‟ maka akan 

menghambat para pelaku usaha untuk terus maju dan bersaing. Maka Undang-

Undang anti monopoli menguraikan arti dari persaingan usaha tidak sehat, 

menurut Undang-Undang anti monopoli, persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pada awalnya tidak ada 

hukum yang mengatur tentang persaingan usaha, tetapi karena tidak adanya aturan 

hukum ini membuat para pelaku usaha tidak bersaing, tidak melakukan inovasi 

pada produksi, para pelaku usaha cenderung statis, mereka melakukan kartel, dan 

pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil ini membuat lahirnya hukum yang 

mengatur persaingan usaha. Hukum persaingan usaha pertama lahir di Amerika 

Serikat, sudah banyak nama yang diberikan untuk menamakan peraturan yang 

menjadi dasar hukum dari persaingan usaha yang sehat, pada tahun 1980, seorang 

bernama John Sherman dari partai republik pada kongres Amerika Serikat 

mengesahkan Undang-Undang dengan judul “Act to Protect Trade and Commerce 

Against Unlawful Restraints and Monopolies” atau yang lebih dikenal dengan 

“Sherman Act” sesuai dengan nama penggagasnya yaitu John Sherman.
2
  

Indonesia sendiri, lahirnya hukum persaingan usaha dimulai pada 

                                                      
2 Andi Fahmi Lubis., et.al, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche 

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, hal. 4. 
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pertengahan tahun 1997, pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. 

Pemerintah Indonesia terlilit utang yang jumlahnya sangat banyak, ketika situasi 

semakin memburuk kemudian dana moneter internasional (IMF) menawarkan 

bantuan dana segar sebesar US$ 43 Miliar dengan syarat Indonesia harus 

membuat beberapa Undang-Undang, dan salah satu yang disyaratkan IMF untuk 

mencairkan dana tersebut adalah dengan membuat Undang-Undang anti 

monopoli. 

Setelah menerima syarat yang diberikan oleh IMF, akhirnya Indonesia 

baru memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha (Undang-

Undang anti monopoli), pada tahun 1999 setelah DPR berinisiatif untuk 

menyusun Rancangan Undang-Undang anti monopoli, Rancangan Undang-

Undang tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 

Februari 1999. Pada akhirnya setelah melalui seluruh prosedur, Undang-Undang 

anti monopoli diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku setahun 

kemudian setelah ditandatangani Presiden Indonesia kala itu Bapak B.J. Habibie. 

Dengan berlakunya Undang-Undang anti monopoli, maka Indonesia memasuki 

babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. 
3
 

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-

Undang Anti Monopoli juga kembali menegaskan pada Pasal 51, yang berbunyi: 

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta 

                                                      
3
 Ibid., hal. 14. 
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cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang- undang 

dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau 

lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.” Kedua Pasal ini sama-

sama mengatur bahwa, suatu cabang produksi yang penting bagi Negara, yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan hidup masyarakat luas tersebut 

dikuasai oleh Negara.  

Dalam hal ini, dalam bidang penyediaan tenaga listrik Negara, dikuasai 

oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Pasal 51 Undang-Undang 

Anti Monopoli dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 keduanya memiliki 

tujuan yang sama, antara lain menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 

persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku 

usaha kecil, mencegah praktek monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat 

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas dan efsiensi 

dalam kegiatan usaha. 
4
  

Kemudian kita juga harus tahu apa itu monopoli, di Indonesia sendiri 

monopoli pada dasarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang dilarang oleh 

Undang-Undang Anti Monopoli adalah jika cara yang digunakan untuk 

mencapainya tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha 

                                                      
4
 Ibid., hal. 304. 
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yang ada sehingga terjadi praktek monopoli. Monopoli dan praktek monopoli 

merupakan kedua hal yang berbeda. Menurut Undang-Undang Anti Monopoli, 

monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha. Sedangkan, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.  

Masyarakat awam di Indonesia kebanyakan memiliki persepsi yang 

negatif tentang monopoli. Jika mendengar kata “monopoli” yang terbayang adalah 

seorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara 

mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada pesaingnya untuk ikut ambil 

bagian. Monopoli dalam hal ini adalah kekuasaan untuk menentukan harga, 

kualitas dan kuantitas suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
5
 Padahal 

monopoli memiliki sisi positif juga untuk Negara, seperti contohnya para pelaku 

usaha dapat meningkatkan inovasi, mudah mengontrol banyak orang jika 

monopoli dilakukan oleh Negara, dapat meningkatkan daya saing para pelaku 

usaha, dan para pelaku usaha dapat melakukan penelitian dan pengembangan 

produk. 

 

 

                                                      
5
 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Fajar Interpratama 

Offset, Jakarta, 1999, hal. 2. 
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Pada keadaan di zaman modern ini, banyak masyarakat yang tidak 

memiliki pemahaman mengenai monopoli Negara menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan Pasal 3  dan Pasal 56, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Pasal 51 tersebut. Dalam hal ni, monopoli Negara yang dilakukan oleh PT. PLN 

Persero dalam urusan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan beberapa Undang-Undang dan berbagai Pasal di atas, PT. PLN 

diberikan hak atau wewenang oleh Negara untuk memonopoli usaha di bidang 

penyediaan tenaga listrik, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

mensejahterakan masyarakat Indonesia. Artinya, jika dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya PT. PLN melakukan praktek monopoli, maka Undang-Undang Anti 

Monopoli bisa diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti dan mengkaji lebih 

lanjut tentang monopoli Negara yang berkaitan dengan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh 

Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh Pemerintah dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha (HPU), 

dalam skripsi yang berjudul “Penguasaan Ketenagalistrikan di Indonesia oleh PT. 

PLN ditinjau dari Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat”. 

 



 8 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan 

penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan 

masalah yang telah di identifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 

mengatur monopoli Negara dalam hal ini PT. PLN? 

2. Bagaimana PT. PLN dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam 

perspektif Hukum Persaingan Usaha? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi 

yang berguna serta bermanfaat dan juga dapat menyelesaikan permasalahan. 

Berdasarkan alasan tersebut, penulis melakukan penelitian bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam mengatur monopoli Negara dalam hal ini PT. PLN. 

2. Untuk mengetahui bagaimana PT. PLN dalam menjalankan kegiatan 

usahanya dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha (HPU). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan 

hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta juga diharapkan 

dapat memberikan cara untuk menyelesaikan masalah. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini, antara lain: 

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pengaturan dalam hal 

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. 

2. Manfaat praktis, yang terdiri dari: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai perlu atau tidaknya dikembangkannya hukum mengenai 

Hukum Persaingan Usaha; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan kewajiban yang 

melekat pada PT. PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha 

Ketenagalistrikan yang menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat 

Indonesia. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian perlu dibuat pembagian sistematika 

dalam penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas 

lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan 

pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut :  

BAB I: PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II: KERANGKA TEORI 

 Bab kedua ini membahas mengenai Kerangka Teoritis dan Kerangka 

Pemikiran.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ketiga ini berisikan tentang metode-metode yang digunakan penulis 

guna memperoleh data.  

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis tentang “Penguasaan Ketenagalistrikan di 

Indonesia oleh PT. PLN ditinjau dari Hukum Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian yang berisikan mengenai 

kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa 

saja yang telah didapatkan selama dilakukannya penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




