menikmati penerangan jalan, mulai dari
j alan｣ al劃

p○○tokol samp狐

k紬pung‑k紬pung/gang‑g紬g.

Ironisnya, jika "cap kewajiban

Pemda‑PLN atas Penerangan Jalan Umun
(PJU) tidak texpenuhi", maka seolch‑olah
merupakan hak bagi rakyat untuk
melaksanakan PJU sendi正. Diant狐紬ya,

masyarakat secara beranai‑‑ranai
melakukan pencurian listrik dengan dalih
untuk PJU. Dapatkah perb脇tan pencurian

listrik oleh masyarakat untuk PJU tersebut
dibenark紬?

賀0動議的iume. No. I, Juli2004

Sek紬ang, tiada sala血ya kita

tak becus memelihara jaringan listrik

mencemati berbagai fckta atau fenomena

secara memadai. Bahkan anggota DPR

seputar PJU di sejumlah lokasi. Tentu saja

Komisi D menganjurkan agar warga

fckta ini sebagai bahan penanggulangan &

mengajukan gugatan c/ass action ke PLN.

pencarian solusi secara kritis faktual, demi

Setelch dilakukan pengecekan di lokasi

kel狐car狐

皿asa

olch p狐a pe如gas PLN, penycbabnya

mendatang, sehingga kesejchteran rckyat

adalah trafo yang rusak akibat banyaknva

mel血ui pclayanan lis廿ik健rcapai.

PJU liar, di sanping ganggun alam, bukan

pasokan lis血k di

kesalahan lrea加ew PLN.

Komisi D DPRD ○○esik bcbe重apa

Sekarang ada baiknya, kita melihat

saat yang lalu agck jengkel dengan DPU

telah dipasangnya PJU di seju血血lokasi

Sub Dinas Kebersih紬

(faktanya banyak yang hilang), diantaranya

Penhab,

sebab

106

&

Pe競弧anan
buch

lanpu

di jalan Margomulyo yang kini terang

penerangan di punt kota telah lama padam,

benderang. Puluhan lanpu PJU meneran鏡

nanun belun diperbaiki. Akibatnya, bila

jal紬

malam hari tiba, kota nanpak gelap.

Tandes dengan Greges. Warga masyarakat,

Pad血al PPJ dari sejunlch pajck daerch

teⅢ伽a sopir & pen皿p紬g MPU, gem

laimya, meraup pendapatan terbesar, yaitu

buruh

Rp. 15 miliar t血un 2001 & direncanckan

皿elcw如inya bila pulang mal租n〃

terseb血

wanita

y狐g menghubungk狐

tak

perlu

lagi

tr血t

Rp. 17 mili狐tahm 2002.

Masih segar dalan ingatan ldta,

R. PERMASAしAHAN

k匂adian gelap‑gulitanya daerah

Dal劃h血i皿i. Tidakl血berlebihan

Wono血omo Tangkis, K狐孤gr句o Saw血

apabila kita mencemati fckta tersebut

d狐

sec狐a biうak din

yai山

sekit狐ya, selama

2002.W祉ga p狐ik,

4 j劃, 11 Mei

sement狐a

a直

a種山ya

皿it

menemp如ka肌ya sec郷a proporsiona! d紬

ganggun PLN telepomya tut‑tut atau

berimbang, tanpa lunpan emosi yang

h劃ya teldeng狐musik penmggu sewak仙

i間sion血

d血ubu血gi w狐ga. Lagi‑lagi PLN d血d血g

perilcku Pemda ‑ PLN di satu sisi, dan

dal狐

mmyoroti posisi dan

pelanggan listrik di sisi yang lain, sesuai

untuk keperlun Negan berdasarkan

dengan kemanpun dan kondisi nyata,

皿d狐g‑皿d血g･ ･･2

kewajibamya

Dari dua kaidah hukun tersebut,

masing‑tuning. Sekarang yang perlu dicari

jelas nampck b血wa pajck, temasuk PPJ,

adalah "Solusi terbaik apa, yang dapat

haⅢsl血

digunakan agar PJU dapat direalisir dengan

legitimasinya. Ha章i血

baik, tanpa menimbulkan kerugian, balk

karena pajak merupakan beban kewajiban

bagi masyarakat / pelanggan maupun

rakyat, sehingga harus dilaksanakan

Pemda‑PLN. ''

ben狐‑benar, d紬i dan皿tuk kes匂ahte脚

baik dari sudut hak

&

berdas狐

UU sebagai sumbc重
dapa書

dip血ami,

rakyat, termasuk pelanggan/ kousunen

c. pEMRA皿sAN

lis億ik.

種･ Kebe輪daan Paj種k Penera血ga血Ja!an

Dalam tataran otonomi daerah,

Salah satu sunber pendapatan

kema叩p脚ke皿g紬da頃ah §ebagai pil祉

nega阻kesa調劃R重y狐g u血na adal血

utamanya. Tantangan persaingap baik

pajck. MPR telah menggariskan arah

lokal, nasional maup皿global mendo調ng

kebijckan ekonomi, khususnya yang

dibe正k蘭ya kewen狐g紬

menyangkut脇j ak, yaitu ̀̀mengembangkan

u置tuk

kebijckan fiskal dengan memperhatikan

memanfaatkan sunber dayanya dengan

prinsip transparausi, disiplin, keadilan,

tetap memperhatikan Asas Perimbangan

efisieusi & efektifitas, untuk menambah

Keuangan Pus如･Dae重ah.

pene丘m狙 i negara dan mengⅢ紬gi

ketergantungan dana dari lun negeri". I
"Political wiJ/

menga卸町,

pada

ぬe｢血

membagi

&

Untuk mempe霊うelas makna pajck,

temasuk pajak daerah dan PPJ, berikut ini

ter§ebut, tentu saja

batasannya.

"r餌

I

s colタや融のy

bersunber pada Hukun Dasar Tertulis,

c.ontribz偽

yaitu UUD1945, bchwa "segala pajak

expenses incurred in J*e common J

on万om /he person to硯e d紗の
nleres[
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a/ a/I wiIho2// re/erence lo坤ecial bene#/

yang dilakukan oleh orang pribad.i atau

cow/erred. J.3

bad紬

Kiぬ

ket血ui bersama, b血wa

kepada Daer心

血pa

血bal袖

Iangsung yang seimbang, yang dapat

penyelenggaram tugas Pemda dan DPRE,

dipdsakan berdasar peraturan

diantaranya dibiayai dari dan atas beban

perundang‑undangan yang berlrfu. yang

Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah.

digunckan

Sunber pendapatan daerah terdiri atas

penyclengg紬a紬pemcrin血しdaer血d狐

pendapatan asli daerch berupa hasil pajck

pembangunan daerah''. 5

untuk

membiayai

daerah. retribusi daerch, basil peusahaan

Selanjutnya jenis pajck, meliputi

milik daerah dan hasil pengelolaan

pajak Propinsi antara lain: pajak kendaraan

kekayaan daerch yang dipisahkan dan

bermotor dan kendaran di atas air dan

lain‑1a血pcnd坤atan asli dae重心y狐g sむ

pajck kota/ kabupaten diantarmya : Pajak

dana perimbangan, pinjanan daerch dan

Pene章紬gan Jalan, Pajak Parkir dan

lain‑lain pendapatan daerch yang sah.

sebagainya. Hasil penerimaan pajak kota/

Dengan demikian jelasl血, bahwa "pajak

kabupaten temasuk PPJ, dipermtukkan

daerah tergolong ke dalam pendapatan asli

paling sedikit 10 % bagi desa di wilaych

ぬe重血･･, 4

daerch kabupaten yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah adalch
pene轟血

y紬g

dipcroleh

dad

Selanjutnya Peraturan Pemerintch
No. 651 t血un 2001 tentang Pajak Daerah

sunber‑sunber dalam wilayahnya sendiri,

menetapkan bahwa "obyek PPJ adalch

yang dipungut berdasar Perda sesuai

penggunaan tenaga listrik di. wilay血

de血gan pe財章u庇皿

daerah yang tersedia penerangan jalan,

pemdang‑undangan

yang berlaku, diantarmya berupa pajak

daerah. Pajak Daerah adalah "i‑ wajib

yang reken血印ya dibay釦oleh peme血t血

心er柑･･6 subyek PPJ, yai血○○狐g p正badi

hanya pemungutan PPJ atas penggunaan

atau badan, yang menggunakan tenaga

tenaga lis血k y袖g dise疎水紬oleh PLN･･7

listrik. Adapun wajib PPJ adalch orang

Di sini, PLN sebagai Perseroan Terbatas

pribadi atau badan yang menjadi pelanggan

Peruscham Listrik Negara, adalah PLN

listrik dan atau pengguna tenaga listrik

Unit Bisnis Dis血busi PLN Wilayah, Pin

Dalan hal tenaga listrik disediakan oleh

Cab狐g d袖PN U正t Pelay紬袖, tcmasuk

PLN, maka pemungutan PPJ dilakukan

anck peruschaan PLN yang menjual tenaga

oleh PLN.

listrik kepada masyarakat.

Das種｢ pengena紬PPJ ad血心血1ai

Pelanggan listrik wajib membayar

jual tenaga listrik, yaitu dibedakan antara

PPJ setiap bulamya bersamaan dengan

tenaga listrik yang berasal dari dan bukan

pelaksanaan pembayaran rekening listrik

dari PLN. Dalan hal tenaga listrik berasal

PLN. Kemudian PLN wajib menyetor hasil

dari PLN, mcka nilai junlnya, yaitu junlah

penerimaan PPJ ke Kas Daerch atau tempat

tag地肌

bcaya beb狐

dita血b血

deng紬

lain yang ditunjuk Pemda."Antara Kepala

beaya pemakaian Kwh, yang ditetapkan

Daer血

d心血重eke競れg lis観k.

naskah kelja sama atas pemungutan dan

Tahf PPJ vcrsi PP No

65/ 2001

dan Pimpinan PLN membunt

penyetoran ppT

aぬ1血s狐na deng袖UU No 34/ 2000

Khusus bagi kota Suabaya, ̀̀PLN

b血wa paling血ggi sebes狐10%. Juga PPJ

adalah Pen鳩dham Listrik Negara (Petsero)

yang dipungut oleh PLN, maka besanya

Distribusi Jatin Cabang Surabaya Utan

pokok pajck terutang dihitung berdasar

d狐Selat紬''.9 Mate轟

jumlah rekening listrik yang dibayarkan

oleh pelanggan PLN, serta dipungut di
而1ay血daer血tcmp狐pengg皿a劃1is血k.

Selanjutnya Menteri Dalan Negeri
menetapkan bahwa ̀華mungutan PPJ

Pe事ぬ血

seca阻
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Peng狐

menda§ar serupa dengan UU, PP dan

PPJ y劃g terkes狐

Kep.Mendagri menganai PPJ,

nom証f terseb巾mem紬g h劃us髄tc血na,

Kekhusus劃血ya, ta瓦でPPJ uituk golong紬

tak dapat dielckkan, nanun bukan bera血

bukan industri yang pasokan listriknya dari

tidck dapat kita kritisi. Yang agak aneh

PN sebcs狐

ya血

9%, d狐Ⅲ請uk golong狐

pra撮ek pembay狐狐

PPJ oleh

industria / usala sebesar 3%, sedangkan

pelanggan listrik, yang seh劃snya dibayar

yang pasokan listriknya bukan dari PLN

kepaぬ

sebesa｢ 9%.

Selanjutnya PLN melaporkanya kepada

Yang men狐ik d狐i Perda terseb巾,

Pc皿kot

脚皿

kepada PLN･

Pemkot c/q Dinas Pendapatan Daerah.

b血wa Walikota berdasarkan pemohonan

Dalan hal ini "Dispenda hanya dititipi

wajib

dana PPJ yang tersimpan di Bank Jatim,

pajak.

dapat

memberikan

pcn糾則g紬, ke正nga皿dan pe皿bebasan

kemudi紬

Dispenda mel孤高

pajak terhadap tenaga listrik, baik berasal

Keuapg孤

dari PLN maupun bukan dari PLN, yang

PLN, alir紬d狐a i血scbagai pe血nggal紬

semata‑mata untuk melayani kepentingan

§istem sentralistik pemerintah luna, yang

unun, keaganaan, sosial kesehatan,

bertujun mempemud血

pendidikan dan kebudayaan.

rekening listrik, temasuk PP]".1 I

membay狐

Bagi狐

章ekening PPJ ke

penagihan

Pada akhimya, Walikota Surabaya

Te血ik pemg血紬1is血k semac糾調

mengivstruksikan agar "Kepala Dims

ini, nanpaknya sinkron dengan dalil yg

Pendapatan Daerch Kota Surabaya untuk

diajarkan Adam Smith, yaitu "coHve扉eme

menganbil langkah‑langkah pelaksanaan

a/pの脇ent principle: cve′y畑o#ghJ Jo be

Paj ak Penerangan Ja￨an". I 0

levied al the time, or lhe肋amer, in砂hich

Langkah‑langkah tersebut meliputi

i./ js mos/ /履/y /a be conveni

penatan administrasi,

penyuluhan/

sosialisasi tentang PPJ dan koordinasi
dengan iustansi terkait sesuai keperlun.

co妬J.b録でoγ /o pの′ i./

enl /or

'.12 Dalam ha=ni,

waktu yang paling tepat untuk memungut

pencuri listrik ini add yang digunakan

PPJ, yaitu sant membayar rekehing setiap

untuk Penerangan Jal紬U皿um･ Kemgi狐

b山狐di PLN.

akibat melunsnya PJU liar ini, tidak hanya

Pelanggan listrik tak semuanya

bersi魚t魚na関ial,脚皿lebih utam狐ya

memahami alur dana PPJ dan

yai巾men皿ya layanan PLN te血ad坤

pe則ntuk紬ya. Tah皿ya h孤ya bay紬

pelanggan. Manajer Umun PT. PLN Unit

rekening lis血k ke PLN, mcka apabila

Bishis Distribusi Jatim mengungkapkan,

lanpu penerangan jalan tak terpasang, PLN

bahwa "PLN mendata PJU yang dipasang

yang hams bertanggung jawab. Padahal tck

wa｢ga S皿abaya di k釦np皿g‑kampung

semun dana basil PPJ, kembali utuh untuk

mencapai 7 juのVA, kalau血hi調g dcngan

penerangan jalan, diantaranya untuk

tarif listrik PJU Rp. 510

traffic light

, dan sebagainya. Fakta inilah

皿cnc坤ai Rp･ 1,2 M per b山amya'･･1事

"Dal紬

yang haus disosialisasikan pada

lapo則

masyarakat. bahwa PPJ adalch suatu jenis

Pelay袖紬

pajak yang tidak ada prestasi langsung dari

SEMERU

Pemkot. Hasil PPJ S調baya 2001 sebes紬

target pemeriksan

Rp. 35,131 M, realisasinya Rp.42,91 M.
Di sis=a血, DPRD sebagai mi仕a

kelja Penkot, sekaligus dapat sebagai

per I Kwh

P2TL A重ea

SⅢabaya Sela章狐, OPAL

2002'･,ー4

鮎喰Ⅲa

址皿

tcrda組

387; realisasi

360;

junlah pelanggan melanggar 15; besar

tagihan susulan pen.daya (VA) 279.loo,

pen.energi (kwh) 316.138 total sejunlah

sa剛a kon廿ol kine重ja Pcmkot‑PLN atas

Rp. 116.141.395, dibayar Rp. 4.057.755,

PPJ d狐

saldo Rp. I 12.085.餌.

P几J, diant紅組ya b狐ya血ya

pengeprasan pohon yang dilakukan PLN.

Di Jember temyata tahun 2000 PJU

liar tunbuh subur. Ditengarai ckibat
b. Dampak Pe血cu血血Lis備k

Nanpaknya PT. PLN a'ersero) tak
berdaya menghadapi maraknya pencurian

listrik. Uang negara hampir setiap bulan
lenyap, sekit狐

Rp.1,2

M. Komplot紬

pencuh紬1is血k untuk PJU, PLN Jcmber

○○喜田V山間,トも工心血鯛調

menderita ken喝ian rutusan juta rupiah per

hlan Di sini, lampu penerangan jalan

m

V蹤匁rﾂ FW'WF ﾖ

& v ﾖ 7 &6ｶ @

pe血atasan atau pinggiran, namun apa

止りs deng紬

皿enct正

1is宙k

Lampu‑lampu mercuri yang dipasang
w紺幹rata血u 500 watt yang mencapai

diperoleh data

puluhan titik di satu kawasan.

ters紬gka/ kasus 1 16, b狐孤g b皿ben呼a :

Tindck pencurian listrik di

h孤del penga血

rn血a lam: j皿伽

ams, timer, ko皿ekto〇･

Surahaya setchun terakhir malali lebih

MCB, stop kontak, cemiti, tukur, paku,

banyak di sektor industri, mulai dari hotel

jarun, dan plastik. Hanbatan yang teljadi,

sampai pabrik keciL Penyelesaian

yaitu belun ada kesanaan tindckan dari

cenderung di bawl tangan, sehingga uang

penyidik POLRT terhadap pelcku,

negara masuk ke okn‑knun. Hasil

mengingat struktur masyarakat yang

Penertiban Pemckalan Tenaga Listrik/

berbeda‑beda. Ada yang penyelesaiamya

P2TL yang digelar PLN 3 bulan terar,

dilakukan oleh PLN secara perdata ,

dari 3.695 rumch yang diperiksa ada sekitar

melalui pembay紳紬

384 rumali yang diketahui mencuri listrik,

pe重hit皿g紬PLN･ Sementa輪ada beb練坤a

kerugian sekitar Rp. 1.074 M. Sedangkan

kasus yang diteuskan oleh POLRT secara

industri yang melakukan tindckan serupa

pid劃a･

sebanyak

92 lokasi dengan kerugian

Rp. 400 juta.

denda be重das狐k狐

Sek紅組g, sa虹nya kiita p血ami

bersana bahwa pencurian listrik, dari segi

Modus operandi pencurian listrik

apapun merupakan perbuntan terlarang dan

biasanya dengan c狐a klasik yaltu memberi

tidak patut dilakukan oleh orang yang

srfu atau alat, agar dapat menghambat

be岨dab. Pencu轟狐ad血ah t血dak pid狐a

putaran listrik. Jika petugas PLN dating,
alat‑alat tersebut dilepas. Cara lain, yaitu
membakar kumparan yang ada di dalan

yang tergolong sebagai kejahatan, sehingga

benda berwujud".17 Kemudian arti bamg

pencuri listrik disebut penjahat. Jika kita

tersebut oleh Hoge Raad, Belanda, tanggal

temasuk pelakunya, relckah menyandang

23 Mei 1921, dalan arrestnya ditetapkan,

gel狐tcrsebut?

bahwa "barang tidak hanya ditafsirkan

Batasan pencurian yaitu "barang

sebagai benda berw可ud saja (s/q節e均

k

si坤a meng針nbil b狐紬g sesua血, y紬g

goed), tetapi juga sebagai benda tidak

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

berunjud, temasuk listrik. Pada waktu

lain, dengan mdsud untuk memiliki secara

KUHP dib脚t, bel皿

melawan

k狐cna

sekarang sangat dibutuhkan masyarakat.

pencurian, dengan pidana penjara paling

Dewasa竜Pemkot‑PLN Suabaya sed狐g

lama lima t地軸a也u denda p血ing b狐yak

menyiapkan alat canggih yang dapat

enan puluh rupiah".16 Ketentun ini dapat

mendeteksi perilaku pelanggan, berfimgsi

ditindaklanjuti dengan ketentun‑ketentun

secara otomatis memberi sinyal, apabila

UU No･151 1985 ten血g Ketcnagalis血k弧

ada皿a討indus血yang dicuhgai. Bagi

khususnya pasal 19 dan 20, serta KUHP

PJU, Pemkot

pasal 263, 55 dan 56. Pendek kata, unsur

meter紬1is血k, sepe轟i y劃g dip重aktekk狐

pencuh紬

di Jomb紬g, di m狐a PJU illcg心血p如

h血Im,

ben岬a

diancam

皿sur obye腕章

yai血

‑

dikenal 1is血七

PLN clan memasang

ba剛g y袖g seha関snya milik or狐g lain,

ditekan yaitu satu kawasan ada 5 atau 10

dan usur subyektif, yaitu tanda‑tanda

titik y狐g memakai 1 meter狐.

皿t山【 me皿il亜ses血b狐ang.

Sanpai saat ini, jarang terdengar

Selanjutnya, yang perlu dianalisis

pencurian listrik, yang dilakukan industri

lebih mendalam, adalah listrik tergolong

atau runah tangga, maupun untuk

produk barmg atau jasa?

PJU

Barang /goed zaa互) berdasar

diproses

sampai

pengadil狐･

Pe血ggulangan sec祉a be脹Ⅱna‑s劉na dan

yang

te卿adu baik d狐i oper謎i pe仙gas gab皿g紬

dimaksud "barang/ benda waktu ifu adalah

Pcnyid址PNS‑P調d孤POLR重maupun

wet‑his'/orJ

sche

所でelprela/I

e,

P患輸voLm･ tto. 1ーJIII狐l

‑臆臆臆

1aporan dari masyarakat, kita optimis

pencurian listrik, khususnya untuk PJU,

sebesar minimum 900 VA atau 1300 VA,
dengan syarat‑syarat yang cukup ketat.

dapat ditekan bahkan dikikis habis.

Benarkah kebijakan ini diterapkan di

Asumsinya "apわila pencurian listrik dapat

masyarakat?

Alkisah, terjadi dialog antara sopir

ditanggulangi, kenaikan tarif dasar listrik

taksi asal Cilacap dengan YLKI‑PLN :

tak akan teljadi".

Di sisi lain, masyarckat peneuri

"saya hanya butuh 450 VA. tetapi dipaksa

listrik untuk PJU merasa malu dan

oleh PLN untuk memasang 1300VA, saya

menghentikan pe血uatannya, bukan malah

tidck manpu membayar, saya minta PLN

nekat mengancan mengacungi parang pada

membatakan kebijakan yang tidck bijak

petugas yang benar‑benar melaksanakan

血,･.18

Kebijakan tersebut hendckaya

penertith Sebaliknya, petugas yang
berakhlaq mulia, tidak tergiur melなkukan

disorQti tidak sacara fomal‑yuridis tetapi

KEN, bahkan memeras pelanggan yang

juga sosial‑ekonomi. Secara intemasional,

血encuh lis血k M担

Indonesia saat ini dapat digolongkan

y狐喀血g山

memasang PJU demi kepentingan orang

sebagai negara miskin, bukan '

banyak, haruslah melalui prosedur yang

com砂" (negara sedang berkembang),

benar, diamaranya memohon atau melapor

sebab pendapatan per kapita US$ 680.

ke PIEN, jika diterima kemungkinan biaya

Padahal indikator standar pendapatan per

penggunaan tenaga listrik clan ditanggung

deve/apJ

ng

kapita negara berkembang adal血800 USS.

Hal ini berarti pendapatan rata‑rata

oleh Pe皿da ‑ Pemkoし

penduduk血donesia sekit狐Rp･ 400 per

bulan.

c. Posisi Pelanggan Listrik

Ada informasi mutakhir, bahwa saat

Saat ini pendudck Indonesia yang

ini PLN memang sudah tidak

diterangi listrik sejumlch 56%, yaitu 80%

mendistribusikan daya listritk sebes針

desa di Jawa血狐20% di lu狐Jawa. Setel血

450 VA untuk pelanggan ba皿

Calon

pelanggan ban haus mau pasang daya

berlakunya TDL yang melalui 4 tahapan,

s〃･al咋ation':′ク

ya血: (1) J狐‑31 M虹et 2002; (2) 1 Ap正l

mengalir lebih dens ke bawch, dan

‑30 Ju正･ 2002; (3) 1 J山i ‑ 30 Sept; (4)1

berlak皿ya pera調狐

0k‑t ‑ 31 Des 2002, dengan tarif berkisar

Iapisan masyarakatnya. Tiada kata yang

Rp･ 455

dapat diucapkan, selain

pcr KWH. H祉ga j同l

血

merupakan basil negosiasi antara

i/

Pemerinta血, PLN dan perwakilan terkait, di

syarat‑sya青a血ya, ji血

antarmya Yayasan/ Lembaga Konsunen

saja.

Swadaya Masyarakat.
Pelanggan listrik

,

jika

mau

pe加

h庇um

berbcda menun直

'T荻e !

/ or /eave

berlangganan

patuhi

心血血, tinggalkan

Pe血nyaan yang dapat mmc山d紬i
(c鵬/omrs),

kondisi tersebut, antara lain:

̀sudahk血

b止血宣ah sekeda章konsmen listhk. Mereka

keluh紬pelanggan yang menyangkut ba∽

acapkali tak berdaya menghadapi perilcku

m鋤er, lapor狐gangguan, penyu重nb皿gan

PLN yang terkesan sepihak. Di antaranya

ban, pembayar狐tagihan,皿masi lis血k

ketentun yang tersurat di rekening : "PT.

fasilitas diskon, dan lain‑lain benar‑benar

PLN (Persero) berhck melaksanakan

telah dilaksanakan sepenu血hati"? Hal‑hal

pemutusan sementan penyaluran tenaga

tersebut pe重lu di血ggapi seca｢a魚ir d劃

lis血k paぬpel紬gg狐, apabila pel紬gg紬

筒袖spa血. Hal

belun melunasi pembayaran rekening

hak‑hak kons血en, di狐t狐紬ya, yaitu 1 1

listrik dalan wth yang ditentukan oleh

hak

PT. PLN (persero)''.

secara

血i disebabkan adanya

Ⅲ血k dipcrlakukan aぬu dilay紬i
benar,

jujur,

serta

tidak

Klausul a baku /s細nくねrd co#tγac//

diskriminatif", dan hak untuk mendapatkan

yang dib脚t PLN, seolah巾la血tak manpu

kompeusasi ganti rugi dant atau

dibendung pelanggan. Ada benamya

pengg狐南狐kemgi狐, apabila b脚g d紬

Donald Black yang menyatakan bahwa ;
"downward /ow is greater /han
Jow, md /aw varJ

es dJ

recり

v
んi砺

atau jasa yang diterina tidck sesuai dengan
&@

H ﾒ f ﾇVﾖRﾄ踉
peqa叩an

atau

ﾂ ｧVﾆ
tidak

@

sebagainana

mesdnya〕･･之0
Selanjutnya,
diharapkan,

pelanggan listrik

tidak

saj

a

getol

mempe重iungkan hak‑haknya, tapi juga

melaksanakan kewajibamya, diantaranya,
membayar rekening listrik dan memelihara
皿ete剛listrk. Di samping血, pel紬gg紬

tidck lagi menjadi pengganto=istrik liar
termasuk untuk PJU, sehingga mereka
terlepas dari kewajiban membayar pajak

PJU.
Di寄en Pajak Depkeu menyatakan,

bahwa "kesadaran wajib pajck Indonesia
masih memprihatinkan, orang Indonesia
masih lebih taat membayar rekening listrik

dan PDAM, daripada membayar pajak".21
Seperti kita ketahui bersama, bahwa
̀̀7丁かralio " Indonesia adalah 13 %, masih

rendah dibandingkan Malaysia dan
S血gap叫a. Di Jemm bisa mencapai 30 %,

karena hanpir semun barang menjadi
obyek pajak. Padahal potensi pajck

temasuk pajak PJU, dalan menyokong

pembayaran gas dapat dilakukan

紬caman

atau

belckangan sedungkan BBM hanis dibayar

Bena重kah

心血uka.

ketenagalistrikan

di

pemogokan
balik

massal.

swast孤isasi

nasional,

akan

Kita berhanp PLN tidck teus

menimbu此狐kesengs狐aan rakyat b狐yak?

merugi, bahkan bangkrut, sehingga

Ketenagalistrikan nasional sekarang

pasokan listrik tidak sampai beralih ke

me皿呼ak紬

se虹○○

negara lain, serta mampu mandiri, bersaing

masyarakat lus, yang nana telah diatur,

secara sehat, profesional, transparan dan

bahwa ̀̀cab紬g‑cabang y狐g pe血血g bagi

bebas dari EN. Hal ini akan menjadi

negara dan mengusai hajat hidup orang

kebanggaan dan kepusan bagi

banyak dikusai oleh Negara". Kompetisi

pelanggamya atas pasokan dan layanan

pasar atas pengadaan listrik di Jawa dan

ene重gi lis血k di nasa mcnd如弧g.

Bali dimulai sejak tahun 1999
̀̀pembeli tunggal" atau部

d･ Prospck PT. PLN (Pe鵬ero)

yang dibutuhk紬

#g/e b均′er, dan

pada tahun 2003 dengan m偽

Upaya Pemerintah dalan mengatasi
krisis ketenagalistrikan nasional, berupa

dengan

p/e seller and

bnyer. Jika hal ini teljadi, mcka ̀1idak ada
monopoli dis血busi lis血k･7･22

kegiatan‑kegiatan restrukturisasi industri,

H狐ga lis血k di量ndonesia sek狐ang

pengenalan kompetisi penetapan tarif,

ini temasuk yang temur血di dunia, yaitu

pengcmb血i狐

subsidi

3,03 cent USS/ kwh deng紬GNP/ kapita

eksp紬si pa正sipasi

680 USS, India 6,6 cent dcng紬GNP/

swasta, redefinisi peran pemerintah, serta

kapita 324 USS, sedangkan Belgia paling

memperhatikan kerangka pengaturan

mchal, yaitu 18,8 cent Use/ kwh dengan

hukum.

GNP/ kapita 19.200 USS. Saat ini tarif

biaya d紬

rasiona重isasi d紬

Pelaksaanan program swastanisasi

listrik rata‑rata lebib rendch, dari harga

ketenagalistrikan usional, sontak disanbut

pokok penjualan. yaitu sekitar Rp. 455 per

gmbila olch sebagi紬p血水, d孤seba毎i狐

kwh.

lagi melakukan peno重ak紬,

bahk紬

sebagian karyawan PLN melakukan

軸○○輸▲ Vo†ume , No. 1, Juli 2000

Sistem ketenagalistrikan usional

Kupang (NIT), NTB dan Sumsel･ Di Jatim

meliputi: pembangkit, transmisi, dan

dicanangkan program pembangunan

distribusi baru sanpai pada ko鵬unen.

pemb紬g舶1is血k Paiton Ill‑VI･ 01ch

Biaya terbesar adalah pembangkitan 81,

karena itu, perubahan TDL diharapkan

4%, transmisi 10. 5% di nana hampir

mendongkrck pendapatan PLN, sekaligus

semun peralatannya dan pembeliamya

menekan kemgianya. Kalau kondisi ini

berasal dari pinjanan lur negeri,

bertchan teus sanpai 3 t血un, bisa jadi

diantaranya Asian DeveJα)menl Ba擁, dan

PLN dapat impas

distribusi sekitar

bahkan dapat meraih laba di waktu

7

‑

8

%

dan alokasi

Keputusan Pemerintch untuk
WF

砂,

menda血g.

pegawai I ‑ 20/6.

me‑wrzte

伽eak event pol

誡

6V譁ﾆ

'

#

ﾃ

Saat ini PLN sedang berupaya keras

menekan /oss'es kwh, temasuk pencurian
G&免遊簑

sangat皿emban仙k止eヰa keuangan PLN.

PJU. Lo寄ses teknis di negara maju,

Hal ini disebabkan tchun

2001 teljul

besamya sekitar 5 %, sedangkan di PLN

kena址an ram‑闘ねTDL scbes狐17, 47 %

8 ‑ 9 %, y狐g ditole血sa血pai 7 %. Un仙k

dan PLN juga berhasil bemegosiasi dengan

los5es non‑teknis sekitar

mengurangi harga listrik swasta. Kenaikan

tersebut bisa untuk keperlun PJU, rumah

TDL r紳a‑rata 6 % mulai J袖ua正2002 telah

tangga, industri‑usaha, bisa jadi oleh

di§e巾ui oleh Pemchnt血

o血皿

d紬

DPR.

PLN.

01eh

24

%. Losses

k狐ena

i仙,

Kenaikan ini dikarenakan pengurangan

kes止狐nbung狐

subsidi dari Rp. 4,5 triliun menjadi Rp. 4,1

(Penertiban Pemakai Tenaga Listrik)

血1i皿d狐狐n RAPBN 2002.

deng狐

Gun

mendanai

44

proyek

pembangkit listrik dan transmisi baru di

Opcrasi Tim P2TL

dukungan selu関h koⅢpon孤

masyarckat sangaj a dibutuhkan.
Hi皿ba皿

PLN Unit Bis血s

lun Jawa dan Bali sampai tahun 2005,

Dis血busi J加i皿ag虹p狐a pcl弧gg紬hem狐

dibutuhkan investasi sekitar Rp. 99 trili‑un.

Iistrik terlihat diantarmya melalui iklan

Dewasa ini di lun Jawa dan Bali terdapat

aぬu slieker, yaim : ̀̀ Hemat Lis宙k Sa皿a

24

Deng弧

daerah krisis listrik, ant狐a lain :

Hidup HematD心血

r紬gka

岩室置書き崎山me,ル1, J山肌
mengantisipasi, bahkan memperlambat

Menggandeng Bank atau Wartel Sebagai

datangnya krisis listrik lebih cepat dari

Mitra Kelja Pembayaran Listrik, Laris 900

prediksi tchun 2004, maka hendchya

PLN, α11 αnけe 123 PLN,助cienの′

pelanggan ikut menyemarakkamya,

Dn

diantaranya hemat listrik pada saat beban

Reke正ng, Lay紬狐G紬ggu狐24 Jam'',

puncak, sebagaimana dalan tabel berikut

dan program laimya.

ve Program, Percepatan Pembayaran

ini.

Sebagai landasan hukun sektor
ketenagalistrikan nasional, diantaranya

Beban Puncak Listrik Siston Java‑Bali

adal血UU N〇･ 15/ 1985, y紬g apabila

Di Jatim (Mega Wattrlり
dib狐dingk紬

dengan R紬c狐g狙

Und紬g‑Und紬g ketenag血is血k狐: k血au
d山u pengelolaan bisnis lis血k mas血
tercampⅢ

Berdasarkan tabel di atas, beban
puncak terlihat pada malan hari yaitu.

deng紬1is血k sebagai nisi

sosial. Juga harga jual, tarif dan subsidi

ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu

antara pukul 18.00 sanpai 21.00 WIB.

kebijakan lama berupa struktur vem

Peusahaan‑perusahann di Jatim, apabila

in/egγaled menyangkut pembangkit,

aぬy紬g memp皿yai u血pemb紬gkit紬,
PLN bersedia membeli kclebih袖energi

listrik yang dihasilkanya. Hal ini sebagai
pilihan terbaik, daripada menunggu

peningkatan pasokan listrik dari unit
pembangkitan, diantaranya

transmisi dan distribusi, serta pengaturan
h山田oleh pemehnt血のi章ien Energi d紬

Sunber Daya dan Mineral), perizinan oleh
pemerintah dan partisipasi swasta tidak
jel謎.
Sekarang diberlakukan mb

九done部.an
str

Power.
Dal劃

upaya

meningka庇紬

pelayanan kepada masyarckat, PLN telah
melⅢcuk紬berbagai pro餌孤n,狐t狐a lain

:"Pasang Baru Listrik Berasuransi

ca//y

8

<

R

FW'

V6

V蹠Vｲ

ｦ

sedangiv vertically i励eダaled flγ

̲ﾈ犯@
v

F

8ﾖG&P

untuk lun Jawa dan Bali. Juga
diberlakuk狐sis書cm bⅢsa, sistcm ope譲o重,

&

ﾆ賃

調Ⅷ血調.鴫.1〇 ､田2劇場
multi try nd mwh

se/ler砂yem, serta

Perlindungan Kousunen Jatim, kita
皿en皿g糾

perizinan di± olch pusat dan daer心

Selalriutnya pengatuan olch Badan

keber血sil狐

PLN dal狐n

persaing狐nasional, regio血l d狐global･

Pengatur, yaitu bedan hukun nrilik negara

yang menriliki kewenangan dan tanggung
jawわ, serta penganbilan keputusan secara

independen

untuk

mel乙ksanckan

pengat‑ dan pengawasan penyediaan

D. PENUTUP
Berikut ini disanpaikan beberapa solusi
penyelesai狐:
1. T血dak tegas pencuh lis宙k, kh鵬usnya

tenaga listrik, partisipasi swasta transparan,

untuk PJU melalui jalur hokum

serta adanya larangan pねktek monopoli

pengadi重an･

s

ｧVv

F

逍

2. Tindck
W&ﾆ匁GV誚

tegas petugas PLN atau mitra

kepentingan masyarakat unun temasuk

ke重ja PLN/ Pe血h調ng Pen∽調Mcter

kons‑ 1istrik, serta forum public

y狐g ber‑KKN deng紬pel狐gg狐yang

庇伽加g antara pemerintah, pelcku usaha

債duga mencu正lis血k〃

dan kous‑ yang dihadiri olch Badan
Perlindungan Kons‑ Nasional.
Pada akhimya, prospek PT. PLN

OERSERO) masih tergantung pada bukti
di lapangan dan kema叩puannya dalam

3. Pemasangan dan pemeliharaan PJU
perlu koordiusi dan pelaporan setiap
periode

oleh

Pemkot/

Dius

Pe血狐紬‑ PLN ‑ Pelangg劃〃

4. Memisahkan atau memberikan bukti

bedcoordinasi dengan Badan Pengatu,

pembay祉狐te町is血un同k rekc正ng

Pemerintah/ Pemda, DPRD dan instansi

listrik dan pajak PJU.

yang terkait. serta dulkungan dari segenap

5. Memberikan iusentif atau bonus bagi

lapisan masyaraldy balk perorangan

pe仙gas PINl

maupun kolektif; dari tingkat RT/ RW,

masyarckat umun yang melaporkan

Keluねhan/ Kecamatan serta pelaku bisnis

atau memberi infomasi adanya dugan

juga LSM temasuk Lembaga Perlindungan

pencurian listrik. khususnya untuk PJU.

KorLs‑ Surabaya, Yayasan Korrsumern
Surabaya Jawa Tinur, Yayasan Lembaga
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