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BAD IV 


PENUTUP 


4.1. Simpulao 

Dati uraian permasalahan yang dikemukakan dalam Bab II dan 

Bab III, maka saya menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. 	 Pola restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan UUKL 

adalah: 

(i) 	 Penerapan kompetisi secara terbatas di sisi pembangkitan dan 

penjualan yang dilakukan oleh agen penjualan tenaga listrik. 

(ii) 	 Demonopoli dengan pemisahan bidang usaha penyediaan 

tenaga listrik menjadi beberapa bidang yang diselenggarakan 

oleh badan usaha yang .berbeda bertujuan untuk 

menghindari teIjadinya integrasi vertikal yang merugikan. 

(iii) 	 Pemberian kesempatan usaha yang sarna kepada para pelaku 

usaha. 

(iv) 	 Peran Pemerintah sebagai regulator dilaksanakan oleh BPPI'L. 

2. 	 Permasalahan sektor ketenagalistrikan tidaklah terletak pada 

masalah monopoli atau demonopoli, akan tetapi lebih pada 

profesionalisme ki!leIja ba.dan usaha yang mengelola sektor ini.. 

Sepanjang dikelola secara professional dan didulrung dengan 

aturan hukum yang tegas maka penyediaan listrik yang lebih 

baik akan dapat teIWUjud. Ditinjau dari aspek persaingan 

usaha, demonopoli dan kompetisi di sektor ketenagalistrikan akan 
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membuka peluang terjadinya praktik kartel diantara pelaku usaha 

jika implementasi regulasi tidak dilaksanakan secara tegas. 

Disamping itu demonopoli juga akan membuka peluang lebih besar 

terhadap terjadinya inefisiensi dibandingkan dengan pengelolaan 

tenagalistrik secara terintegrasi vertikal. 

4.2. Saran 

1. 	 Meski peluang terjadinya praktik persangan usaha tidak sehat 

telah diantisipasi dengan dibuatnya seperangkat aturan yang 

tidak memberikan peluang untuk terjadinya hal tersebut, namun 

kebijakan untuk melakukan demonopoli terhadap pengelolaan 

sektor ketenagalistrikan hendaknya tetap mempertimbangkan 

aspek efisiensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena: 

(i) 	 Penerapan mekanisme pasar dalam menentukan harga listrik 

akan menimbulkan instabilitas karena harga listrik akan 

berpeluang menjadi sangat fluktuatif. Disamping itu, 

mekanisme pasar juga akan menyerahkan penyediaan 

pasokan listrik untuk dilaksanakan berdasarkan permintaan. 

Hal ini akan beresiko terjadinya kelangkaan pasokan akibat 

permintaaan terlampau tinggi yang tidak segera direspon oleh 

pelaku l.1saha. Untuk menghindari hal itu maka penting 

untuk ditetapkan siapa yang bertanggung jawab memasok 

tenaga listrik ketika terjadi kclangkaan di pasar kompetisi. 

(ii) 	 Mengingat tenaga listrik adalah sektor yang menguasai hajat 

hidup orang banyak, maka lebih tepat jika tetap ada BUMN 
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sebagai pemain utama di sektor ini. Keberadaan swasta 

sifatnya hanya mendukung karena harus diakui penyerahan 

beban investasi hanya kepada BUMN saja adalah hal yang 

sangat sulit. Swasta dapat bekeIja sarna dengan koordinasi 

BUMN. 

2. 	 Keputusan untu.k membuka peluang masuknya pihak swasta dalam 

pengelolaan sektor ketenagalistrikan hendaklah diatur sedemikian 

rupa sehingga tidak terlalu dominan dan menentukan. Swasta 

semesthlya pelengkap dan membantu Pemerintah. Adapun PLN 

sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor kelistrikan tetap harus 

menjadi pemain utama. Itu berarti tidal< ada lagi saling lempar 

tanggung jawab. Memberikan kesempatan bagi swasta untuk 

bekeIja sarna dengan BUMN a..1can membuka peluang teIjadinya 

/ 	 penguasaan pasar oleh BUMN yang akan berakibat pada 

kesewenang-wenangan BUMN dan kerugian pada masyarakat. 

Untuk itu keberadaan swasta sebagai kompetitor tetap 

dibutuhkan. Keberadaan swasta meski tidak rnendominasi harus 

tetap ada sebagai sparing-partner bagi, kineIja BUMN. JikakineIja 

swasta lebih baik maka rnasyarakat boleh saja menggunakan 

listrik produksi swasta. Dengan demikian teIjadi persaingan yang 

sehat antara pelaku usaha (BUMN dan Swasta) dan menghindari 

kesewenang-wenangan BUMN. 
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