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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di

Indonesia dalam segala bidang berkembang pesat pula. Hal ini merupakan upaya

yang sungguh-sungguh dari rakyat untuk mencapai suatu kehidupan yang dicita-

citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan kemajuan pembangunan tersebut, maka

sangat diperlukan listrik untuk memberikan kemudahan dalam melakukan segala

aktifitas. Listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hidup orang banyak, sehingga perlu dikuasai oleh negara demi

terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana yang telah

diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) yang berbunyi

“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Demi menunjang kebutuhan akan listrik, pemerintah Indonesia

memberikan wewenang kepada sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Dahulu, perusahaan tersebut bernama Perusahaan Umum Listrik

Negara (PULN) dibawah Departemen Pertambangan dan Energi. Saat ini telah

mengalami perubahan status dari Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

menjadi PT. PLN Persero dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
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1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi

Perseroan Terbatas (PT) yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1994

Nomor 34.

PT. PLN Persero ini diberikan wewenang untuk memproduksi serta

mendistribusikan listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Seharusnya

sebagai salah satu perusahaan, PT. PLN Persero selalu mendapatkan input dan

output. Input yang dimaksud disini adalah pemasukan bagi perusahaan tersebut

yang diperoleh dari konsumen. Dalam hal ini, PT. PLN Persero diharapkan dapat

memperoleh pemasukan dari pembayaran pelanggan/konsumen listrik terhadap

pemakaian tenaga listrik yang biasanya dibayarkan tiap bulan. Sedangkan yang

dimaksud dengan output adalah hasil dari produksi dari perusahaan tersebut yaitu

berupa listrik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam proses mendapatkan arus listrik, masyarakat harus membeli listrik

kepada PT. PLN Persero karena wewenang tersebut telah diberikan sepenuhnya

kepada PT. PLN Persero untuk menunjang kegiatan sehari-hari bagi masyarakat.

Proses pembelian listrik dengan disediakan suatu standart perjanjian yang diberi

nama “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik” yang harus ditandatangi oleh kedua

belah pihak, yaitu PT. PLN Persero dan calon pelanggan/konsumen. Perjanjian ini

dapat digolongkan dalam perjanjian baku yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya

telah ditentukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya tinggal

menyetujui saja apa yang telah dilakukan. Artinya bahwa calon konsumen listrik

masih diberikan hak untuk menyetujui (take it) atau menolak (leave it). Bentuk
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perjanjian seperti ini secara hukum tidaklah dilarang, karena tidak melanggar asas

kebebasan berkontrak sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH

Perdata. Dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1338 menegaskan bahwa “semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

membuatnya”. Tentunya perjanjian tersebut juga harus memperhatikan amanat

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 18 ayat (1) mengenai pencantuman klausula baku.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan PT. PLN Persero, arti

perjanjian itu masih sering di pandang remeh oleh konsumen listrik. Hal ini dapat

dilihat banyaknya konsumen yang tidak mengetahui isi perjanjian jual beli tenaga

listrik. Tentunya ini semua harus dibenahi, sehingga perlu dijelaskan arti penting

suatu kontrak berikut klausula-klausula yang diatur agar konsumen ini dapat

profesional dan dapat mengantisipasi kemungkinan itikad buruk dari para pihak.

Sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan

prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan

kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup1.

Pada dasarnya PT. PLN Persero juga diharapkan bisa  mendapatkan

pemasukan bagi perusahaan ataupun bagi negara, biasanya pemasukan itu

diperoleh dari pelanggan tenaga listrik, baik dari pemasangan tenaga listrik baru

maupun hasil penjual tenaga listrik kepada konsumen. Sehingga diatur dalam

1 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
hal. 79.
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perjanjian jual beli tenaga listrik mengenai kewajiban konsumen listrik untuk

membayar tagihan rekening listrik. Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 Ayat (2) huruf d

“Bahwa Konsumen wajib membayar tagihan pemakaian tenaga listrik”.

Undang-undang Ketenagalistrikan telah mewajibkan konsumen listrik

untuk membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. Akan tetapi realita yang terjadi

undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan secara baik. PT. PLN Persero

bukan mendapat pemasukan/keuntungan dari hasil produksi listrik yang telah

digunakan oleh masyarakat. Masih banyak terjadi wanprestasi dalam pembayaran

rekening listrik dari berbagai kalangan, seperti rumah tangga, bisnis,

pemerintahan maupun sosial. Tentunya hal ini akan menjadi beban Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tunggakan pembayaran listrik oleh konsumen listrik dapat terjadi

dikarenakan dalam suatu kontrak memang ada kemungkinan terjadi wanprestasi.

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan apa

yang menjadi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan atau

meminta pemenuhan apa yang menjadi haknya. Debitur harus ditegur dan

diberitahu terlebih dahulu oleh kreditur. Teguran tersebut “sommatie” atau

“aamaning”, yakni teguran dan pemberitahuan yang dilakukan oleh kreditur
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kepada debitur, bahwa perikatan itu harus ditepati sesuai dengan apa yang

tercantum dalam pemberitahuan tersebut2.

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata yaitu3:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk

penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan

kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa

disebut “exploit juru sita”.

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat

adanya wanprestasi.

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli listrik antara PT.

PLN Persero dengan Konsumen/pelanggan listrik, yaitu wanprestasi dalam

pembayaran rekening listrik yang dapat dilihat dari banyaknya konsumen listrik

yang menunggak dalam pembayaran rekening listrik tiap tahunnya. Lamanya

tunggakan juga bervariatif antara satu bulan hingga setahun, bahkan ada

2 Komariah, 2005, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, hal. 150.
3 ”Wanprestasi, Sanksi, Ganti Rugi dan Keadaan Memaksa”.
http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-
memaksa/, 20 Maret 2008. diakses tanggal 10 Oktober 2010

http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-
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pelanggan yang nunggak hingga lima tahun lebih dan sulit untuk membayar.

Kebanyakan yang nunggak pembayaran rekening listrik tersebut adalah

pelanggan rumah tangga sekitar 80 persen. Sisanya industri, perkantoran dan

sebagian instansi pemerintah, namun sangat sedikit4.

Menurut Arifin (Asisten Manager PT. PLN Persero Area Pelayanan

Jaringan (APJ) Pamekasan) “jumlah tunggakan senilai Rp 7,6 miliar ini, dari

110.000 pelanggan yang tersebar di empat kabupaten di Madura, mulai dari

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga kabupaten paling timur, yakni

Sumenep”. Terhitung sejak Januari 2009, tunggakan pelanggan PLN khusus di

Madura, sudah melebihi target tunggakan maksimal yang telah ditetapkan

pemerintah, yakni Rp 3 miliar5.

Pada tahun 2010 menurut data PLN Distribusi Jatim yang direalis Juni

2010 menyebutkan, bahwa tunggakan pelanggan PLN di area Pamekasan yang

meliputi empat kabupaten di Madura, memang terbanyak di banding kabupaten

lain di Jawa Timur. Total tunggakan Rp 40,1 miliar, khusus wilayah Madura

hanya Rp 5,6 miliar. Selanjutnya wilayah Kabupaten Jember merupakan

penunggak terbanyak kedua, yakni sebesar Rp 4,7 miliar, dan terbanyak ketiga

Surabaya Selatan, sebesar Rp 4,3 miliar6.

4 Indro Sulistyo, Tunggakan Listrik Tertinggi Madura Tertinggi di Jatim,
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/09/09/93463/125/101/Tunggakan-Listrik-di-Madura-
Tertinggi-di-Jatim, 2009. Diakses 18 Juni 2010
5 ibid
6 ”Tunggakan Listrik di Madura Tertinggi di Indonesia”.
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=4ff72fd52fa01fecdc4505b5fb5718c9&jeni
s=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc. 8 September 2010. diakses tanggal 10 Oktober 2010

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/09/09/93463/125/101/Tunggakan-Listrik-di-Madura-
http://www.surabayapost.co.id/
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Sungguh miris sekali melihat angka tunggakan yang terjadi dibeberapa

daerah. Disini, tunggakan untuk daerah pamekasan tidak hanya terjadi dikalangan

rumah tangga saja, akan tetapi angka tunggakan dengan jumlah besar juga pada

kalangan pemerintahan. Misalkan saja, angka tunggakan pembayaran rekening

PDAM Pamekasan tahun 2009 sampai bulan januari 2010 mencapai 700 juta

rupiah se-Kabupaten Pamekasan7.

Bagi konsumen yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran rekening

listrik akan dikenakan sanksi berupa biaya keterlambatan pembayaran rekening

listrik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Permen Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 07 tahun 2010 yang berbunyi8:

“(1) konsumen diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa
pembayaran yang ditetapkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara; (2) Apabila konsumen membayar tagihan
rekening listrik melampaui masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.”

Dalam mengantisipasi terjadinya tunggakan pembayaran rekening listrik,

berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan untuk menekan tingginya angka

tunggakan tersebut, mulai dari pengumuman lewat radio, koran, TV lokal hingga

ke masjid-masjid, namun belum menunjukkan hasil maksimal. Pihak PT. PLN

Persero juga telah melakukan upaya dengan sistem “Payment Point Online Bank”

7 “Tunggakan Pelanggan PDAM Pamekasan Rp.700 juta”.
http://www.karimatafm.com/news/show/1/940. 9 Januari 2010. diakses tanggal 10 Oktober 2010
8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga
Listrik yang Disediakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
www.esdm.go.id/prokum/permen/2010/Permen. diakses tanggal 10 Oktober 2010

http://www.karimatafm.com/news/show/1/940
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(PPOB), yakni membentuk loket pembayaran dengan sistem online bekerja sama

dengan sejumlah bank, seperti BNI, BRI, bank Bukopin dan Kantor Pos.

Tujuannya untuk memudahkan sistem pembayaran, karena informasi yang kami

terima salah satu kendalanya mengapa mereka harus nunggak, karena loket

pembayaran terlalu jauh. Selain itu, pihak PT. PLN Persero sudah melakukan

sosialisasi dan upaya pemutusan jaringan terhadap konsumen yang “nakal”.

Namun, tampaknya masyarakat belum sepenuhnya takut dengan sanksi itu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul

“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS WANPRESTASI PEMBAYARAN

REKENING LISTRIK OLEH KONSUMEN (Studi Kasus di PT. PLN Persero

Unit Pelayanan dan  Jaringan Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik oleh

konsumen di PT. PLN Persero Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ)

Pamekasan?

2. Bagaimana upaya PLN dalam menyelesaikan wanprestasi pembayaran

rekening listrik oleh konsumen di PT. PLN Persero Unit Pelayanan dan

Jaringan (UPJ) Pamekasan?

www.esdm.go.id/prokum/permen/2010/Permen
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan mengenai penyebab

terjadinya wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik oleh konsumen di

PT. PLN Persero Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Pamekasan.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan upaya PLN

menyelesaikan wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik oleh konsumen

di PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

untuk perkembangan ilmu pendidikan dibidang ilmu hukum khususnya

terkait dengan hukum bisnis.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian

selanjutnya dan sumbangan pemikiran tentang wanprestasi pembayaran

rekening listrik yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.
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2. Manfaat Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas

maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi Instansi Terkait

Dapat memberikan sumbangan pemikiran serta saran guna meminimalisir

besarnya tunggakan dalam pembayaran rekening listrik pada PT. PLN

Persero Unit Pelayanan dan Jaringan Pamekasan.

b. Bagi Konsumen Listrik

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan

memberikan kemudahan bagi konsumen listrik dalam pembayaran

rekening listrik khususnya di Kabupaten Pamekasan.

3. Bagi Peneliti

Penyusunan penulisan hukum sebagai penulisan tugas akhir yang

merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas

Muhammadiyah Malang.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi:

1. Metode Pendekatan

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian yang bersifat
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yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan

mengaitkan hukum pada masalah-masalah sosial yang terjadi dalam

masyarakat9. Disini yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, yaitu dilihat

dari aspek hukum, yaitu peraturan-peraturan yang mendasari mengamanatkan

untuk melaksanakan prestasi bagi konsumen listrik. Sedangkan yang

dimaksud pendekatan sosiologis, yaitu dalam kenyataan yang ada pada

masyarakat yang ditemukan dengan penelitian lapangan (field research).

Dalam hal ini penulis mengkaji penyebab terjadinya wanprestasi dan

penyelesaian wanprestasi pembayaran rekening listrik dengan cara

menggabungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan segala

informasi yang diperoleh dari responden serta literatur-literatur yang ada

sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian

guna mendapatkan informasi dan bahan-bahan yang akurat adalah PT. PLN

Persero Unit Pelayanan dan Jaringan Pamekasan. Penelitian di lokasi tersebut

dengan dasar pertimbangan penulis berasal Kota Pamekasan sehingga lebih

mudah melakukan penelitian lapangan. Penulis juga sering menemukan

konsumen listrik yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran rekening

listrik diberbagai kalangan seperti rumah tangga, bisnis, pemerintahan

maupun sosial. Selain itu menurut informasi yang ditemukan oleh  penulis,

9 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 87
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pada tahun 2010 ditemukan tunggakan tertinggi khusus wilayah Madura Rp

5,6 miliar, selanjutnya wilayah Kabupaten Jember merupakan penunggak

terbanyak kedua, yakni sebesar Rp 4,7 miliar, dan terbanyak ketiga Surabaya

Selatan, sebesar Rp 4,3 miliar10.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua

jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama11. Data ini diperoleh dengan cara melakukan pendekatan, fakta-

fakta dan bahan keterangan yang telah diperoleh oleh penulis secara

langsung selama dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis,

baik data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan

pihak-pihak yang terkait. Selain itu dengan pengumpulan dokumen-

dokumen terkait konsumen yang melakukan wanprestasi dalam

pembayaran rekening listrik serta sumber data yang mendukung terkait

permasalahan yang diangkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara

mengutip, mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, peraturan

10 ”Tunggakan Listrik di Madura Tertinggi di Indonesia”, loc cit
11 Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal.30
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perundang-undangan, artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain yang

terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain:

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun

2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

4) Keputusan Direksi PT. PLN Persero.

5) Artikel-artikel dan majalah.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Penentuan Populasi dan Sample Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang

sama12. Dalam penelitian ini menggunakan populasi konsumen listrik

yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik di

Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga ada kriteria lain dalam

penentu populasi yaitu konsumen yang melakukan wanprestasi dalam

pembayaran rekening listrik golongan 0 (konsumen listrik umum) dan

golongan 2 (konsumen listrik pemerintahan) pada Agustus-November

2010. Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh

12 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.118
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penulis, tidak mungkin untuk meneliti seluruh konsumen listrik. Oleh

karena itu akan diambil sample dari populasi tersebut.

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi13.

Penentuan sample penelitian dilaksanakan dengan teknik proportional

stratified random sampling, yaitu cara yang digunakan jika jumlah tiap

unit dalam strata tidak sama14. Dalam pengambilan sample dilakukan

dengan cara menggolong-golongkan dan melapiskan populasi sehingga

terdapat beberapa sub-sub populasi. Dalam hal ini terbagi menjadi 4

(empat) sub dari populasi yang telah ditentukan, yaitu untuk tarif sosial,

rumah tangga, bisnis, dan pemerintahan. Setelah dibagi dalam sub-sub

populasi, penarikan sample dari setiap sub dilakukan dengan simple

random sampling atau dengan cara undian yang jumlah dari setiap sub

dalam sampel tidak sama, yaitu diambil 15 responden untuk tarif rumah

tangga, 3 responden untuk tarif sosial, 3 responden untuk tarif bisnis, 3

reponden untuk tarif pemerintahan.

Guna melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga mencari

data dengan teknik purpossive sampling. Purpossive sampling atau sampel

bertujuan diartikan bahwa dalam penentuan sampel itu peneliti secara

subjektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang

13 Ibid, hal. 114
14 Amiruddin & Zainal Asikin, 0p cit, hal.100
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diambil tersebut mencerminkan (representative) bagi penelitiannya15.

Dalam penelitian ini responden yang diambil dengan teknik purposive

sampling adalah orang-orang yang paham atau telah terjun langsung

terkait wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik dan penyelesaian

wanprestasi tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dalam mencari data dari responden diperoleh dengan wawancara

atau interview. Wawancara atau interview adalah situasi peran antar

pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada seorang responden16. Dalam melakukan wawancara

kebebasan masih dipertahankan, sehingga memudahkan diperoleh data

secara mendalam. Wawancara kepada responden konsumen listrik

yang melakukan wanprestasi dilakukan untuk mencari informasi

tentang penyebab terjadinya wanprestasi. Adapun responden tersebut

dalam penelitian ini, yaitu:

a) 15 (lima belas) responden untuk tarif rumah tangga

1. Suhena, Bulung Buddagan

15 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosilogi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, hal.109
16 Amiruddin & Zainal Asikin, Op cit. hal. 82
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2. Matrai AM, Rengoh Tambung

3. Rumah Dinas Pengadilan, Bonorogo

4. Suparto, Asemmanis Buddagan

5. Soeri, Ronggosukowati

6. Halifa, Murtajih

7. Sunarto, Raya Sumenep

8. Halija Bu Tus, Biris Laok Tambung

9. Dasuki, Tambung

10. Mulyo P Rohani, Tambung

11. Novel, Agussalim

12. Drs Suyono, Soloh Murtajih Pademawu

13. Farid Sugianto, Lawangan Daya

14. Rumah Dinas SMUN 3, Pintu Gerbang

15. Dulkarim P Erna, Murtajih

b) 3 (lima) responden untuk tarif sosial

1. SMPN 1, Pademawu barat

2. Musholla At Taqwa, Tobungan Galis

3. SMP Neg 5, Jokotole

c) 3 (tiga) responden untuk tarif bisnis

1. Reklame Sampoerna, Raya Sumenep

2. Kantor Koprasi, Jokotole

3. H Moh Tahir, Pasar Kolpajung
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d) 3 (tiga) responden untuk tarif pemerintahan

4. Kantor Pengadilan Negeri, Raya Panglegur

5. Kantor Sumbangsih, Ronggosukowati

6. Kantor Karantina hewan, Pagagan Pademawu

Sedangkan, wawancara kepada responden sampel bertujuan

digunakan untuk mencari data terkait dokumen-dokumen konsumen

yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik dan

penyelesaian wanprestasi tersebut. Adapun responden yang dimaksud

adalah sebagai berikut:

a) Mohammad Tohir (SPV Pelayanan Pelanggan PT. PLN Persero

Unit Pelayanan dan Jaringan Pamekasan).

b) Enni Susilawati (SPV Pengelolah Rekening PT. PLN Persero Unit

Pelayanan dan Jaringan Pamekasan).

c) Septian Dwi Cahya (JF Pengawas Piutang PT. PLN Persero Unit

Pelayanan dan  Jaringan Pamekasan).

2) Studi Dokumentasi

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian

juga dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa

pengumpulan data-data yang dimiliki oleh instansi terkait yang

berhubungan dengan proses penelitian ini.
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3) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library

research/studi pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan

guna memperoleh data, keterangan-keterangan, teori-teori serta

pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku,

majalah dan surat kabar tentang segala permasalahan yang sesuai

dengan tugas akhir yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola

lebih lanjut.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif

yaitu apabila data bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus sehingga

tidak dapat disusun ke dalam suatu katagoris17. Dalam hal ini yaitu

mengungkap masalah, keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan

wanprestasi pembayaran rekening listrik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematiska penulis membagi dalam empat bab yang disusun

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup uraian tentang latar belakang pemilihan judul

serta pentingnya yang disinambungkan dengan permasalahan, tujuan

17 Muslan Abdurrahman, 2009, op cit, hal.121
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penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan yang digunakan serta

sistematika penulisan yang akan digunakan tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang

berkaitan dengan wanprestasi terkait pengertiannya, macam-macam

wanprestasi, akibat yang timbul dari adanya wanprestasi. Selain itu juga

membahas tentang pembayaran rekening listrik dan pengerian konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang pembahasan dan analisis permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini yaitu, mengenai faktor-faktor penyebab

terjadinya wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik dan mengenai

proses penyelesaiannya. Sekaligus menganalisa dengan bahan hukum

peneliti menggunakan sumber rujukan sebagaimana yang telah dipaparkan

pada bab sebelumnya, serta menciptakan suatu solusi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil

penelitian dan pembahasan masalah yang diangkat, hal ini perlu

disampaikan oleh penulis.


