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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Era global dimana segala aspek mulai berkembang pesat salah satunya 

dalam bidang perekonomian suatu negara dapat dibuktikan dengan banyaknya 

pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar negeri. Efek dari 

banyaknya pelaku usaha tersebut menimbulkan suatu persaingan usaha dalam 

suatu pasar. Selain itu juga memunculkan persaingan usaha tidak sehat antar 

pelaku usaha untuk mendapatkan banyak keuntungan dengan segala cara. 

Perkembangan perekonomian dunia yang sifatnya universal ini menimbulkan 

persaingan usaha ketat yang kompleks, baik  dalam perdagangan barang maupun 

jasa.  

Pelaku bisnis diberbagai negara di dunia melakukan segala cara untuk 

memenangkan persaingan pasar dengan menggunakan praktik-praktik 

perdagangan yangsehat dan sebagian menggunakan praktik tidak sehat. Salah satu 

dampakpositif yang ditimbulkan oleh persaingan usaha pada iklim dunia usaha, 

misalnya dalam hal ini persaingan usaha dianggap sebagai proses di mana  para 

pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan 

pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Sedangkan untuk 

merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa 

1 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Indikasi Diskriminatif Tarif Oleh PT PLN Terhadap Pelanggan Bisnis dan Industri Vicky Riyadi Wirasetya



2 

 

yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan.
1
 Disisi lain tidak 

semua persaingan usaha membawa dampak yang positif seperti diuraikan 

sebelumnya tetapi juga adakalanya persaingan usaha membawa dampak yang 

negatif sehingga dalam hal ini peran Negara sangat perlu diperlukan didalamnya 

antara lain memiliki suatu aturan hukum di bidang hukum persaingan usaha yang 

dapat mengakomodir dan menjadi payung hukum pada persaingan usaha yang ada 

pada negara tersebut sehingga disusun hukum yang mengatur tentang persaingan 

usaha. 

Hukum Persaingan Usaha (HPU), merupakan salah satu hukum yang paling 

dinamis dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Dikatakan dinamis karena 

ketentuan-ketentuan HPU dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan ekonomi 

dan perdagangan.
2
Apabila ditinjau secara umum, hukum persaingan usaha dapat 

diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 

persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha adalah 

instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu untuk 

dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada kata “persaingan”, yang 

juga menjadi perhatian dari hukum persaingan usaha adalah mengatur persaingan 

secara sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan 

monopoli.
3
 

 

                                                
1Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, 

Autobiografi, Indonesia, 2009, h. 2& 3 
2 Jur.M.Udin Silalahi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya, 

CICODS FH-UGM, Yogyakarta, 2008, h.4 
3Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 2 
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Seperti yang disebutkan dalam bagian umum dari penjelasan atas Undang-

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan ditegaskan kembali pada Pasal 3 dari 

Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut, bahwa Undang-Undang Persaingan 

Usaha  mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasinya adalah berupa menjaga keseimbangan 

antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3  :  

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta 

melindungi konsumen. 

2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya 

persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi setiap orang. 

3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat yang ditimbulkan pelaku usaha. 

4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam 

rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4
 

 

Latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

dilakukannya perjanjian antara International Monetary Fund (IMF) dengan 

pemerintahan Indonesia pada tahun 1997 disaat IMF melakukan kunjungan ke 

Indonesia, di dalam perjanjian tersebut IMF menyetujui untuk memberikan 

bantuan keuangan pada Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki krisis 

ekonomi dengan syarat Indonesia melakukan reformasi ekonomi dan hukum 

ekonomi tertentu. Tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukan satu-satunya 

alasan penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena banyak sekali 

faktor-faktor lain yang mengharuskan Indonesia memiliki suatu pengaturan untuk 

                                                
4 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1999, h.2 
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persaingan usaha diantaranya adalah untuk menerapkan aturan hukum dan 

memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua pelaku usaha di dalam 

menciptakan persaingan usaha yang sehat.Sebelum dibuatnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 dibuat, hukum yang mengatur tentang persaingan usaha 

masih tersebar secara sporadis dalam berbagai aturan.
5
 

Ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat 

tujuan umum dan tujuan khusus pada pembentukan Undang-Undang tersebut
6
. 

Secara umum tujuan diberlakukannya Undang-Undang persaingan usaha adalah 

untuk menjaga kelangsungan persaingan antar pelaku usaha  agar tetap hidup dan 

diakui keberadaannya yakni untuk melindungi persaingan itu sendiri dengan 

menghapuskan atau mencegah pengekangan atau pembatasan usaha swasta 

maupun publik yang dapat megakibatkan atau merugikan proses persaingan itu 

sendiri. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah negara ingin melindungi sistem 

kompetisi antar pelaku usaha. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan-

larangan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan yang kemungkinan 

dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat diantaranya adalah: 

a. Perjanjian yang dilarang; 

b. Kegiatan yang dilarang; 

c. Posisi dominan. 

                                                
5L. Budi Kagramanto, ”Persekongkolan Tender sebagai Kegiatan yang Dilarang 

dalam UU Anti Monopoli”, Yuridika, Vol. 21 No. 2, Maret 2006 (Selanjutnya disebut L. Budi 
Kagramanto I), h. 136  

6L. Budi Kagramanto,  Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya,  2008, 

(Selanjutnya disebut L. Budi Kagramanto II), h. 13  
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Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar yang diatur 

dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu
7
: 

“ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: 

 

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk dapat 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan
8
; atau  

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk 

tidak melakukan hubungan usaha pesaingnya itu; atau 

c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar 

bersangkutan; atau 

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 

 

Dengan demikian, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang-

Undang Persaingan Usaha tersebut (Pasal 19) adalah sebagai berikut: 

1. Penolakan pesaing 

Yang dimaksudkan adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku 

usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. 

(a) Menolak Pesaing (Pasal 19 a). 

(b) Menghalangi Konsumen (Pasal 19 b). 

(c) Pembatasan Peredaran Produk (Pasal 19 c). 

(d) Diskriminasi (Pasal 19 d). 

Untuk lebih jelasnya,berikut ini penjelasan singkat dari masing-masing kategori 

tersebut diatas,yaitu sebagai berikut : 

(a) Menolak pesaing 

            Dalam hal ini yang dilarang adalah jika seorang pelaku usaha secara 

sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau 

menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan 

                                                
7Budi Kagramanto,Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 

1999),Laros,Surabaya,2008, h. 188 (selanjutnya disebut  Budi L. Kagramanto III) 
8 Dalam penjelasan Pasal 19 huruf a Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 : “ Menolak 

atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau 

dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial dan sebagainya”. 
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kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Hal yang 

demikian dianggap dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau 

persaingan curang. Menolak dan atau menghalang-halangi pelaku usaha 

tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, misalnya 

dilakukan dengan alasan ekonomi, seperti karena alasan perbedaan suku, 

ras, status sosial, dan lain-lain. 

(b) Menghalangi konsumen 

Juga dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli berupa kegiatan dari 

pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain 

yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain 

(pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan 

pelaku usaha pesaing tersebut. Hal ini juga jelas merupakan tindakan 

penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

pasar dan atau persaingan curang 

(c) Pembatasan peredaran produk 

Dalam hal ini, Undang-Undang Anti Monopoli melarang kegiatan oleh 

pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk 

membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar 

yang bersangkutan. 

(d) Diskriminasi  

Tindakan berupa diskiriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pesaing) 

jelas tidak etis dan berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik 

sehingga karenanya dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli.
9
 

Praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai 

bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha terhadap pelaku 

usaha tertentu dalam suatu pasar bersangkutan. 

Salah satu bentuk  adanya indikasi Praktek Diskriminasi adalah pada kasus 

perbedaan penerapan tarif harga listrik yang melibatkan PT. Perusahaan Listrik 

                                                
9Munir Fuady,Op.Cit., h.78-81 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Indikasi Diskriminatif Tarif Oleh PT PLN Terhadap Pelanggan Bisnis dan Industri Vicky Riyadi Wirasetya



7 

 

Negara dengan Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3, dan I-4) selama 

periode bulan januari 2010 hingga juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali; Kasus 

tersebut telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya 

disingkat KPPU) pada tanggal 8 Desember2011 pada Putusan Perkara No. 

06/KPPU-I/2011 yang menyatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara 

(PT.PLN) tidak bukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 Huruf d 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . 

KPPU telah memutus tidak bersalah  Terlapor perkara dugaan pelanggaran 

praktek diskriminasi dalam hal ini PT. PLN tidak terbukti melanggar Pasal 19 

huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
10

Dalam putusannya, KPPU tidak 

menemukanbukti telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT.PLN 

(Persero) dalam hal pembedaan tarif Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk 

Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-3)selama periode bulan Januari 2010 

hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali, Selanjutnya dalam hal ini Komisi 

KPPU hanya memberikan saran  dan pertimbangan terhadap kebijakan PT. 

Perusahaan Listrik Negara yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Kasus tersebut berawal dari adanya penetapan 2 (dua) tarif berbeda kepada 

pelanggalan yang menggunakan daya diatas 6600 VA. Untuk Pelanggan yang 

telah menjadi pelanggan dengan daya diatas 6600 VA sebelum tahun 2005 maka 

tidak dikenakan tarif Multiguna, sedangkan untuk pelanggan yang menjadi 

                                                
10Putusan No.06/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran  pasal 19 huruf d Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  dalam 
jasa penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3, I-4) selama 

periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali, 

http://www.kppu.go.id/id/putusan/tahun-2011/ 
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pelanggan dengan daya diatas 6600 VA setelah tahun 2005 maka dikenakan tarif 

Multiguna. Pelanggan lama yang menambah daya setelah tahun 2005 juga 

dikenakan tarif Multigun. Penerapan tersebut karena PT. PLN sedang mengalami 

kekurangan pasokan daya listrik sehingga para pelanggan baru tersebut akan 

membuat semakin berat beban wajib pasok listrik oleh PT. PLN. Tindakan PT. 

PLN yang sebagaimana diuraikan diatas dapat diduga sebagai tindakan 

diskriminatif terhadap pelanggan yang terdaftar setelah tahun 2005 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan yang timbul 

adalah: 

1. Apakah benar tarif yang ditetapkan PT. PERUSAHAAN LISTRIK 

NEGARA (PT. PLN) sudah mengakomodir asas efisiensi di dalam Pasal 3 

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 ? 

2. Apakah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PT.PLN terhadap 

Pelanggan Bisnis dan Industri, melanggar hak konsumen sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ? 

1.3 Penjelasan Judul 

Judul yang dipilih pada skripsi ini adalah “ Indikasi Diskriminasi Tarif oleh 

PT. PLN Terhadap Pelanggan Bisnis dan Industri  (Analisis Putusan KPPU 

Nomor 06/KPPU-I/2011)”. Berdasarkan judul tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut : 
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Indikasiadalah hasil dari perbuatan menduga: kemungkinan tidak akan meleset;, 

sangkaan: perkiraan; taksiran: diluar - , tidak diduga sama sekali;.
11

 

Pelanggaranadalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari 

kejahatan.
12

 

Praktek diskriminasi adalah sesuatu tindakan berupa diskriminasi terhadap 

pelaku usaha tertentu.
13

 

Pelanggan adalahorang yang membeli (menggunakan, dsb) barang secara tetap 

atau individu atau kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau jasa 

berdasarkan keputusan mereka atas pertimbangan manfaat ataupun harga.
14

 

PT.PLN adalah suatu badan hukum yang menyediakan jasa atau barang berupa 

tenaga listrik  

Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu adalah 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999.  

Judul ini lebih menitikberatkan pada dugaan pelanggaran mengenai praktek 

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang ada pada Putusan KPPU Nomor 

06/KPPU-I/2011. Dugaan praktek diskriminasi mengenai penetapan tarif terhadap 

pengguna jasa ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian akan 

merugikan beberapa pihak. 

 

                                                
11 http://www.artikata.com/arti-362935-indikasi.html 
12 J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 122 
13 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.81 
14http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2011-1-00550-mnsi%202.pdf, h. 1, 

dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2012. 
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1.4 Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul pada skripsi ini adalah untuk menganalisis dugaan 

adanya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pada perbedaan penetapan 

tarif kepada pengguna jasa yang dilakulan oleh PT. PLN. Skripsi ini lebih dititik 

beratkan untuk menganalisis kegiatan pelaku usaha terutama dalam hal adanya 

dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 yaitu melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.  

 

1.5 Tujuan Penulisan 

a. Tujuan pertama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisisapakah 

penetapan tarif yang dilakukan oleh PT.PLN sudah mengakomodir asas dan 

tujuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya 

Pasal 3 mengenai asas efisiensi alokatif dan asas efisiensi produktif, sehingga 

dapat diuraikan pada penetapan tarif pada Pelanggan Bisnis dan Industri sudah 

sesuai dengan asas efisiensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

b. Tujuan kedua dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisisapakah 

tindakan perbedaan penetapan harga oleh PT.PLN yang diduga melakukan 

praktek diskriminasi merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan 

sebagai pelanggarap terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan UU 

Nomor 8 Tahun 1999. 
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1.6 Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

dengan menggunakan penelitian hukum secara normatif karena pada skripsi 

ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pendekatan Masalah 

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) metode 

pendekatan yaitu: 

a. Statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.
15

 

b. Conseptual approach yaitu pendekatan yang dilakukan beranjak pada 

pendapat-pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur yang terkait 

dengan hukum persaingan usaha, praktisi dan pakar hukum disamping 

peraturan perundang-undangan yang telah ada. 

c. Case approach yaitu pendekatan terhadap rumusan masalah melalui 

putusan dan pada skripsi ini menggunakan pendekatan terhadap Putusan 

KPPU No. 06/KPPU-I/2011 tentang perbedaan penetapan tarif oleh 

PT.PLN kepada pelanggan yang satu dengan yang lain. 

                                                

 15Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,  

2006, h. 93 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Indikasi Diskriminatif Tarif Oleh PT PLN Terhadap Pelanggan Bisnis dan Industri Vicky Riyadi Wirasetya



12 

 

3. Pengolahan Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam 

skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan 

perundang-undangan terutama yang terkait dengan hukum persaingan 

usaha dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu juga sumber 

bahan hukum primer lainnya adalah Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-

I/2011 tentangperbedaan penetapan tarif oleh PT.PLN kepada  

pelanggan yang satu dengan yang lain. 

 

b.   Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan buku-

buku hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha, laporan, 

makalah, artikel di internet dan surat kabar yang terkait dengan hukum 

persaingan usaha. 

2) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Berdasarkan penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan yang kemudian 

diinventarisasi dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas 
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serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dam ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Bahan hukum tersebut kemudian dirumuskan 

pada suatu pokok bahasan yang sistematis. 

3) Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan 

menganalisa dengan suatu hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik 

menjadi suatu kesimpulan secara khusus, sehingga dari bahan hukum yang 

telah didapatkan dapat dianalisa dan dikaji sesuai dengan permasalahan 

yang ada sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya 

pemecahan suatu masalah. 

 

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika 

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan 

kerangka penulisan yang berurutan sehingga hal ini akan memudahkan bagi 

penulis untuk penyusunan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk 

mengetahui mengenai permasalahan dan pembahasan secara menyeluruh dalam 

skripsi ini. Pada skripsi ini terbagi menjadi 4 bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan 

Bab IV. 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan 

judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. 
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Bab II menguraikan rumusan permasalahan yang pertama yaitu untuk 

menganalisis pelaksanaan perbedaan penetapan harga oleh PT.PLN berdasar asas 

efisiensi yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  

Bab III menguraikan rumusan permasalahan yang kedua yaitu untuk 

menganalisistindakan yang dilakukan PT.PLN terkait dengan perbedaan 

penetapan tarif untuk Pelanggan Bisnis dan Industri merupakan tindakan yang 

patut diduga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang 

disusun berdasarkan pada uraian bab-bab pembahasan yang sebelumnya serta 

berisi saran-saran yang disampaikan oleh penulis sebagai upaya untuk 

menciptakan persaingan usaha yang sehat. 
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BAB II 

ASAS EFISIENSI DI DALAM PENERAPAN 

TARIF PT. PERUSAHAAN LISTRIK 

NEGARA 
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