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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Operasional suatu industri bergantung pada ketersediaan tenaga listrik. 

Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. 

Ketersediaan listrik di suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

negara tersebut. Peran listrik tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 30/2009) 

menyebutkan bahwa : “Tenaga listrik mempunyai peran penting dan strategis 

dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga 

listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan 

dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah 

yang cukup, merata, dan bermutu”
1
.  

Kebutuhan listrik dengan tingkat elektrifikasi
2
 pada tahun 2015 mencapai 

85%
3
. Rasio elektrifikasi hampir 100% ditargetkan terjadi tahun 2019. 

Rencananya, pemerintah akan memprioritaskan 35 ribu MW untuk pembangunan 

listrik hingga tahun 2019
4
. 

Dalam usaha ketenagalistrikan Indonesia, sesuai dengan UU 30/2009 

menyebutkan bahwa usaha ketenagalistrikan terdiri usaha atas penyediaan tenaga 

                                                             
1
UU 30/2009 

2
 Elektrifikasi adalah jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah 

rumah tangga yang ada. Hasil angka rasio elektrifikasi menggambarkan jumlah rumah tangga 

masyarakat Indonesia yang sudah menikmati energi listrik. 
3 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/725536-rasio-elektrifikasi-ri-85-kalah-dari-
negara-asean-lainnya, diakses 1 Februari 2016. 

4 Ibid 
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listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.
5
 Usaha penyediaan tenaga listrik 

tersebut terbagi atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan 

usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
6
 Usaha penyediaan listrik 

untuk kepentingan umum merupakan usaha memproduksi tenaga listrik yang 

manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sedangkan usaha penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri manfaatnya diperuntukkan bagi yang 

memproduksi sendiri
7
. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 

tersebut, meliputi jenis pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, 

distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik.
8
  

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 

mengasumsikan apabila ingin menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 

Tahun 2025 maka diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 –7,5 persen 

pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 –2025
9
. 

Hal ini tentu saja berpengaruh pada kebutuhan listrik ke depannya. Berikut tabel 

asumsi dan proyeksi yang mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan Tenaga Listrik 

Per-tahun menurut Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional : 

 

 

 

                                                             
5
 UU 30/2009 Ps. 8 

6
 Ibid Ps. 9 

7
Heru Setiawan, “Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri 

Ketenagalistrikan (Suatu Tinjauan Yuridis)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2011, h. 2 
8
UU 30/2009 Ps 10 

9
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Nasional Tahun 2012 – 2031, Jakarta 25 April 2005 
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Tabel 1. Proyeksi dan Asumsi 

 

Adapun prakiraan kebutuhan energi listrik yang harus disediakan untuk 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik 

 

Tidak seimbangnya pasokan energi listrik yang tersedia dengan listrik yang 

dibutuhkan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk 

menjaga kestabilan energi listrik. PT PLN dalam melaksanakan rencana 

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di seluruh Indonesia yang meliputi 

Sumber : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Nasional Tahun 2012 - 2031 
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pembangkitan, transmisi dan distribusi  memerlukan investasi pembangkit sekitar 

USD408.480 juta, (asumsi investasi 1 MW adalah sekitar USD 1.500.000).
10

 Hal 

itu sesuai dengan rencana umum Ketengalistrikan Nasionaol (RUKN) tahun 

2012–2031. Dalam tahun 2012–2020 membutuhkan investasi transmisi dan gardu 

induk sekitar USD 11.513,8 juta, serta investasi distribusi sekitar USD 12.919,5 

juta
11

. Lebih jelasnya, berikut tabel 3 yang menjelaskan kebutuhan Investasi 

Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2012 – 2031 menurut perkiraan Rencana 

Umum Ketenagalistrikan nasional (RUKN 2012-2031) 

Tabel 3 

Kebutuhan Investasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2012-2031 

 

 

 

Dalam hal ini, pemerintah telah melaksanakan program  percepatan 

pembangunan pembangkit PLTU batubara 10.000 MW Tahap I (Fast Track 

Program/FTP I) yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 71 tahun 2006 

                                                             
10

 Ibid 
11

 Ibid 

Sumber : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Nasional Tahun 2012 - 2031 
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(selanjutnya disebut Pepres 71/2006) jo Perpres Nomor 59 Tahun 2009 

(selanjutnya disebut Pepres 58/2009) jo Perpres Nomor 47 tahun 2011 (Pepres 

47/2011). Proyek percepatan pembangkit Tahap I yang telah dioprasikan secara 

komersial total kapasitas sebesar 6.377 MW.
12

 Dilanjutkan dengan program 

percepatan pembangunan pembangkit Tahap II dengan melibatkan swasta dan 

lebih memperbanyak energi terbarukan melalui Perpres Nomor 4/2010 jo Perpres 

Nomor 48/2011, yang terdiri dari PLTU batubara (10.870 MW), PLTP (4.965 

MW), PLTG (280 MW), dan PLTA (1.803 MW)
13

. 

Listrik memang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang memiliki 

masalah sangat kompleks dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Hal ini tidak lepas dari amanah Undang-Udang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sesuai Pasal 33 

ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara”.  

Pada Anggaran Dasar PLN Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa : 

 Tujuan dan lapangan usaha PT PLN adalah menyelenggarakan usaha 

penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan 

mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan 

penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka 

menunjang pembanguan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 

Terbatas  

 

PT PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara, diharapkan dapat berperan 

menjalankan kegiatan usaha negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan untuk 

                                                             
12

http://listrikindonesia.com/percepat_pembangunan_infrastruktur_ketenagalistrikan_584.h

tm diakses 18 Oktober 2014 
13 Ibid  
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meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan sektor-sektor penting yang 

belum diminati swasta
14

.  

Hingga akhirnya konsep penguasaan negara dalam konstitusi ini pun 

diperdebatkan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 

tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 20/2004) yang mencabut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya 

disebut UU 15/1985). Namun, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 

tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 20/2004) mengalami judicial 

review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya kembali pada UU 15/1985
15

. 

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU 15/1985 menyebutkan: “Usaha penyediaan tenaga 

listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara 

yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.” 

Permasalahan ketenagalistrikan muncul seiring deras arus investasi yang 

berkembang dewasa ini. PT PLN dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi 

permintaan energi listrik yang terus meningkat. Mengingat bahwa penyediaan 

tenaga listrik merupakan kegiatan yang padat modal dan teknologi, maka 

diperlukanlah dukungan baik modal maupun penyelengaraan dari berbagai elemen 

tidak hanya pemerintah saja. Berdasarkan Pasal 3 UU 30/2009 menyebutkan 

bahwa : 

“Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 

penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah 

                                                             
14

 Ilmar Amminudin, Hak Menguasai negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada 

Media Grup, Jakarta, 2012 h. 53 
15

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11758/mk-batalkan-keberlakuan-uu-

ketenagalistrikan diakses 19 Oktober 2014 
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berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan kebijakan 

tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya 

menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan 

usaha penyediaan tenaga listrik
16

”.  

 

Diperjelas dalam Pasal 4 UU 30/2009 menyebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah. Dan ayat berikutnya, menjelaskan bahwa Badan Usaha Swasta, Koperasi, 

dan Swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga 

listrik. Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009 ini menunjukkan bawasannya PT PLN 

tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak 

lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)
17

 sesuai 

yang tercantum dalam UU 15/1895.  

Sejak diterbitkannya UU 30/2009, PT PLN berubah sebagai Pemegang Izin 

Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga, dalam hal ini PT PLN 

sebagai BUMN diberikan prioritas utama untuk melakukan usaha penyediaan 

listrik bagi kepentingan umum. Sisanya baru dibuka untuk pihak swasta. Operasi 

PT PLN ini sesuai dengan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Sumber Daya Mineral sesuai dengan Surat Keputusan 

Nomor 634–12/20/600.3/2011 tanggal 30 September 2011. Surat keputusan 

tersebut menerapkan Wilayah Usaha PLN yang meliputi seluruh wilayah 

Republik Indonesia, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah 

                                                             
16

 UU Ketenagalistrikan Ps 3 
17

 Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 UU 15/1985 yang dimaksud dengan Kuasa Usaha 

Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha 

milik negara yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha 

penunjang tenaga listrik. 
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Usaha bagi Badan Usaha Milik Negara lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, 

Badan Usaha atau Koperasi
18

. 

Pro kontra mengenai konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) 

UUD 1945 terlihat kembali sejak munculnya UU 30/2009. Sebenarnya tidak 

menjadi masalah jika pihak swasta ikut mengelola cabang-cabang yang penting 

bagi negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, 

termasuk dalam pembangunan infrastruktur listrik saat ini. Keberadaan pihak 

swasta dalam pengeloloaan tenaga listrik sudah ada sejak tahun 1985. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 15/1985 yang menyebutkan bahwa : 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan 

untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal menyediaan 

tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik 

untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri, sepanjang tidak 

merugikan kepentingan negara, dapat memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga 

listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan. 

 

Kemudian pada tanggal 23 April 2014, dikeluarkan Peraturan Presiden 

Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Prasyarat, selanjutnya disebut dengan DNI 2014. 

Pada aturan DNI yang baru ini, kepemilikan modal asing dalam sektor listrik yang 

termasuk di antaranya pembangkit listrik > 10 MW, transmisi tenaga listrik, serta 

distribusi tenaga listrik meningkat dari yang pada aturan DNI 2010 kepemilikan 

modal asing adalah maksimal 95 %, di dalam aturan DNI 2014 kepemilikan 

modal asing maksimal 100% apabila penanaman kepemilikan modal asing 

tersebut dilakukan dalam rangka kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau yang 

                                                             
18

 PT Perusahan Listrik Negara (Persero), Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik 

2013-2022, Jakarta 31 Desember2013,  h.5 
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disebut juga dengan Public Privat Partnership (PPP). Dalam karya tulis ini, 

penulis menyebut PPP. 

PPP merupakan keterlibatan pihak swasta dalam kerjasama dengan 

pemerintah untuk mengurus kepentingan publik.
19

 Dalam hal ini pemerintah 

bertindak sebagai regulator, menentukan standar tingkat pelayanan, dan 

mekanisme pelaksanaan PPP itu sendiri. Program KPS milik pemerintah ini 

mencangkup tentang infrastruktur yang sangat luas, salah satunya dibidang 

ketenagalistrikan.  

Dalam butir-butir penting kebijakan KPS menjelaskan bahwa dengan 

adanya KPS ini, PT PLN tidak lagi memonopoli infrastruktur ketenagalistrikan 

(pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan pendistribusian). Namun, PLN tetap 

melakukan fungsinya  selaku off-taker
20

 dari pembangkit tenaga listrik yang 

dihasilkan. Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam sektor ini melalui 

tender yang kompetitif dalam pengajuan tarif. Pembangkit listrik, transmisi, 

pendistribusian dan konsesi panas bumi akan menjadi kegiatan yang berlisensi 

dengan pemisahan off-taker
21

 atau perjanjian layananan antara pengguna dan 

Badan Usaha
22

.  

Tujuan dibentuknya PPP ini sendiri agar pembangunan infrastruktur di 

bidang ketenagalistrikan khususnya dapat merata dan mencegah krisis listrik 

                                                             
19

 Istianto Babang, Privatisasi dalam model Public Private Partnership, Mitra Wacana 

Media Penerbit, Jakarta, 2011 h.37 
20

 Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPS (biasanya berupa suatu 

perusahaan utilitas sektor publik) 
21

 Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPS (biasanya berupa suatu 

perusahaan utilitas sektor publik) 
22

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kerjasama Pemerintah dan Swasta 

(KPS) Panduan Bagi Investor Dalam Investasi di Bidang Infrastrukur, April 2010 h. 9 
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berulang. Namun kepentingan pihak swasta dengan pemerintah sendiri tentunya 

sangat berbeda. Di satu sisi, pemerintah menjalakan fungsi untuk memenuhi 

kebutuhan listrik masyarakat. Di sisi lain, pihak swasta menginginkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya dalam menyelenggarakan proyek penyediaan tenaga listrik 

ini.  

Investasi di bidang ketenagalistrikan ini sangat menarik untuk dibahas. Hal 

ini dikarenakan aturan DNI 2014 yang memberikan kesempatan investor asing 

memiliki modal hingga 100 % dengan skema PPP. Dari sini, maka pemerintah 

harus hati-hati dalam menyusun skema ini. Kepemilikan modal 100% oleh asing, 

membuat penguasaan ngara dalam proses produksi listrik dipertanyakan. Jangan 

sampai, benturan kepentingan antara pemerintah dan swasta dalam hal ini investor 

asing menjadi penghambat dalam usaha penyediaan listrik nasional. Tentu saja 

dalam hal ini diperlukan regulasi yang sesuai untuk melaksanakan program kerja 

sama pemerintah dengan swasta ini. Oleh karenanya, dari paparan latar belakang 

tersebut, maka penulis rumuskan pada skripsi ini adalah : 

1.2.Rumusan Masalah 

1. Krakteristik Public Privat Partnership (PPP) dalam investasi di bidang 

ketenagalistrikan 

2. Pengawasan pemerintah dalam investasi di bidang ketenagalistrikan 

melalui Public Privat Partnership (PPP) 

1.3.Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah : 
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1. Mengetahui dan memahami Public Privat Partnership (PPP) di bidang 

ketenagalistrikan. 

2. Mengetahui dan mengkaji pengawasan pemerintah dalam investasi di 

bidang ketenagalistrikan melalui Public Privat Partnership (PPP) 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang investasi di bidang ketenagalistrikan melalui 

Public Privat Partnership adalah mengetahui bagaimana pemerintah melakukan 

pengawasan dan mengambil peran dalam pelaksanaan investasi di bidang 

ketenagalistrikan melalui Public Privat Partnership. Mengingat dalam Daftar 

Negatif Investasi pihak asing dapat menguasai hingga 100 % sektor 

ketenagalistrikan apabila menggunakan skema Public Privat Partnership. 

1.5.Metode Penulisan 

1.5.1. Tipe Penelitian 

Yuridis normatif yang mendekati permasalahan bertitik tolak pada esensi 

dari peraturan perundang-undangan yang ada khusunya Undang-Undang Dasar 

1945, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,  Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Nomor 96 

Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 

Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal jo Peraturan 

Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan 

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pasar Modal serta 

peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut investasi dan 

ketenagalistrikan. 
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1.5.2. Pendekatan Masalah 

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan : 

1. Konseptual yaitu pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada 

namun beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang merupakan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
23

 

Disamping itu, pendekatan konseptual juga dapat ditemukan di dalam putusan-

putusan pengailan. 

2. Perbandingan yaitu dilakukan dengan studi perbandingan hukum yang kegiatan 

untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau 

hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.
24

 

Kegiatan ini bermanfaat bagi penyikapan latar belakang terjadinya ketentuan 

hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. 

1.5.3. Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan,  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 

tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 

Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal jo Peraturan Presiden Nomor 39 

tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pasar Modal serta peraturan 

perundang-undangan lain yang menyangkut investasi dan ketenagalistrikan. 

                                                             
23

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2013 
24 Ibid 
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2. Bahan Hukum Skunder : literature, makalah, artikel, wawancara kepada pihak 

yang bersangkutan dan bahan-bahan pustaka lain yang diperoleh dari media 

cetak, elektronik, internet, serta bahan-bahan hukum yang mengulas tentang 

investasi di bidang ketenagalistrikan melalui skema Kerja Sama Pemerintah 

dan Swasta (KPS) atau Public Privat Partnership (PPP). 

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang perlu dikumpulkan adalah peraturan perundang-

undangan adalah peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum yang 

mempunyai relevansi dengan isu hukum yang akan dipecahkan. 

b. Proses pengolahan bahan hukum 

Setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan kemudian data-data terkait 

dengan isu hukum tersebut diolah untuk dipecahkan dalam rangka penyusunan 

skripsi ini. 

1.5.5. Analisa Bahan Hukum 

Pada penyusunan skripsi kali ini, penulis menggunakan analisis kuralitatif 

yaitu analsis yang dilakukan secara deskriptif yang merupakan penggambaran dari 

pendekatan yuridis normatif. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Bab I dalam skripsi ini berisi Pendahuluan yang memberikan gambaran 

umum tentang substansi penulisan dengan memberikan latar belakang masalah 

dan rumusan masalah.Pembahasan mengenai rumusan masalah tersebut 

disampaikan pada Bab II dan Bab III. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INVESTASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN... SITI JIHAN S.



14 
 

Bab II akan menyajikan skema Public Privat Partnership(PPP) di bidang 

ketenagalistrikan agar tidak merugikan kedua belah pihak dalam hal ini 

pemerintah dan investor. Dengan subabab 2.1 menjelaskan tentang investasi di 

bidang ketenagalistrikan. Subbab 2.2 menjelaskan tentang investasi pemerintah. 

Subab 2.3 fungsi skema PPP di bidang ketenagalistrikan. Subab 2.4 menjelaskan 

tentang pihak-pihak yang terlibat dalam investasi di bidang ketenagalistrikan 

melalui PPP. Berikutnya, subab 2.5 menjelaskan tentang landasan hukum 

investasi di bidang ketenagalistrikan melalui PPP. Subab 2.6 menjelaskan tentang 

bentuk kerja sama investasi di bidang ketengalistrikan melalui PPP. Dan yang 

terahir subab 2.7 menjelaskan tentang hubungan hukum investasi di bidnag 

ketenagalistrikan melalui PPP. 

Sedangkan Bab III beririsi tentang pengawasan pemerintah dalam investasi 

di bidang ketenagalistrikan melalui Public Privat Partnership (PPP). Dari 

pembahasan ini diharapkan memperoleh kesimpulan bawasannya pemerintah 

tetap bisa mengawasi jalannya investasi di bidang ketenagalistrikan melalui PPP. 

Yang terdiri dari 2 subab. Subab 3.1 menjelasakan tentang bentuk pengawasan 

investasi di bidang ketenagalistrikan melalui PPP. 3.2 menjelaskan tentang 

klasula-klasula yang perlu diperhatikan dalam investasi di bidang 

ketenagalistrikan. 

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas 

pembahasan dalam Bab II dan Bab III. 
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