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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Keberadaan listrik sekarang ini di era globalisasi merupakan kebutuhan 

primer yang seolah-olah tidak bisa hidup tanpa listrik. Listrik mempunyai peranan 

yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuanipembangunaninasional, 

karena itu usaha pengelolaan penyediaan sumber tenaga listrik sepenuhnya dikuasai 

oleh negara melalui Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara 

yangpselanjutnyapdisebut PT. PLN (Persero) yang diberi mandat dalam kebijakan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang berwenang dalam penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentingan umum dituntut dapat melayani pelanggan dengan 

kategori Operation and Service Excelence.
1
 Penyediaan listrik yang bersifat padat 

modal dan teknologi harus sejalan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa,  dan bernegara, di sini peran Pemerintah Pusat maupun peran Pemerintah 

Daerah sangat penting.  

Keberadaan listrik sangat bermanfaat, namun listrik juga dapat 

membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatan harus memperhatikan 

ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Hal demikian itu demi terciptanya keadilan 
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dalam rangka pemenuhan akan tenaga listrik, maka penguasaan dan pengelolaan 

sepenuhnya dilakukan oleh negara sehingga keberadaannya dapat digunakan secara 

maksimal untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan 

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara 

bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah penggunaan 

tenaga listrik serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengadaan maupun 

perluasan jaringan listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam 

jumlah yang cukup  dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

PT. PLN (Persero) merupakan badan hukum dan juga sebagai perusahaan 

yang berbasis bisnis di bidang kelistrikan, sebagai salah satu ujung tombak Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) akan berupaya terhadap pencapaian laba untuk setiap 

tahun.
2
 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan menegaskan bahwa pengadaan tenaga listrik meliputi 

pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.  

Bisnis utama PT. PLN (Persero) dalam hal ini tentang usaha penyediaan 

tenaga listrik khususnya PT. PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan yang 

selanjutnya disingkat dengan APP Semarang Base Camp Kudus yang mempunyai 

tanggung jawab untuk pemeliharaan di Transmisi yakni Saluran Udara Tegangan 

Tinggi (SUTT). Transmisi PT. PLN (Persero) APP Semarang Base Camp Kudus 

dan konduktor transmisi ini telah melewati atau melintasi tanah-tanah milik warga.  
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APP Semarang merupakan Sub-Unit untuk melakukan pemeliharaan 

peralatan Penyaluran Energi Listrik (Transmisi) di daerah Semarang. APP Semarang 

Base Camp Kudus adalah Sub-Unit di bawah APP Semarang yang wilayah kerjanya 

meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten 

Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dan sebagian Kabupaten 

Demak.
3
 

PT. PLN (Persero) dalam hal ini tidak membebaskan tanah yang dilewati 

konduktor Transmisi, namun hanya membebaskan tanah yang digunakan untuk 

tapak menara/tiang SUTT. Transmisi SUTT ini telah melewati atau melintasi tanah 

milik warga yang  disebut  dengan Ruang Bebas. Pihak PT. PLN (Persero) pada 

Ruang Bebas hanya memberikan kompensasi kepada pemilik tanaman yang 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman yang berada di 

bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan 

Ekstra Tinggi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Minimum pada 

Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan 

Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik, yang 

didalamnya juga mengatur tentang kompensasi kepada warga pemilik tanaman. 
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Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Ketenagalistrikan, kemudian Pasal 1 

angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 2013, dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 mendefinisikan pengertian 

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah 

berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut 

karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan 

ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 memberikan definisi 

Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal 

disekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS dimana tidak 

boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda 

lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.  

Tanah-tanah milik warga yang dilintasi atau dilalui konduktor Transmisi 

tersebut terdapat tanaman yang selalu tumbuh setiap harinya. Terhadap tanah yang 

terdapat tanaman yang dilalui atau dilintasi Transmisi SUTT 150 kV (kiloVolt) oleh 

PT. PLN (Persero) APP Semarang Base Camp Kudus dengan cara memberikan 

kompensasi kepada pemilik tanah yang ditanami tanaman.  

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2013 memberikan 

definisi Tanaman adalah tanaman keras dengan tinggi tanaman yang berpotensi 

masuk ke dalam ruang bebas. Tinggi tanaman sebagaimana yang dimaksud 
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diatur dalam Peraturan Menteri ESDM RI No. 18 Tahun 2015, yaitu jarak bebas 

minimum vertikal dari konduktor SUTT 150 kV (kiloVolt) untuk 

tanaman/tumbuhan, perkebunan adalah 5,0 meter. Jarak bebas minimum vertikal ini 

dihitung dari konduktor ke titik tertinggi atau terdekat. 

Berkenaan dengan pemberian kompensasi tanaman warga dalam hal 

pemeliharaan transmisi terutama di Kabupaten Jepara khususnya pada SUTT 150 kV 

Transmisi Tanjung Jati-Jepara, Transmisi Tanjung Jati-Jepara terdapat penghantar 

tower 1 (satu) sampai dengan tower 70 (tujuh puluh), yang melintas dari Gardu 

Induk (GI) Jepara yang berkedudukan di desa Ngasem, Kecamatan Tahunan, 

Kabupaten Jepara, sampai GI Tanjung Jati yang berada di desa Pendem, Kecamatan 

Kembang, Kabupaten Jepara. Gardu Induk atau selanjutnya disingkat GI adalah 

suatu instalasi listrik yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik 

melalui sistem Tegangan Tinggi (SUTT).
4
 

Berdasarkan pada penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis 

bahwa penghantar tower 1 (satu) sampai dengan tower 70 (tujuh puluh) melintasi 

lima Kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara, sebagaimana digambarkan dalam 

tabel di bawah ini, yang dilengkapi dengan jumlah warga yang menerima dan yang 

menolak terhadap jumlah nilai kompensasi yang berikan oleh pihak PT. PLN 

(Persero),yaitu sebagai berikut : 
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Tabel  

No Tower SUTT di Kabupaten Jepara Jumlah Warga 

Menerima  Menolak  

1 Kecamatan Bangsri 

a. Desa Jeruk Wangi 

 

3 

 

- 

b. Desa Kedung Kleper 1 - 

 c. Desa Kepuk 4 - 

d. Desa Gayangan 1 - 

e. Desa Tengguli 1 - 

2.  Kecamatan Batealit 

a. Desa Bringin 

 

2 

 

- 

b. Desa Geneng 1 - 

c. Desa Mindahan 2 1 

d. Desa Mindahan Kidul 3 1 

e. Desa Ngasem - 2 

3. Kecamatan Kembang 

a. Desa Kaliaman 

 

- 
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b. Desa Tubanan 2 - 

c. Desa Kancilan 1 - 

4. Kecamatan Mlonggo 

a. Desa Jambu 

 

 

KAWASAN PERHUTANI b. Desa Sekuro 

c. Desa Srobyong 
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d. Desa Suwawal 

5. Kecamatan Pakis Aji 

a. Desa Lebak 

 

- 

 

2 

b. Desa Suwawal Timur 2 - 

c. Desa Kawak 2 4 

Sumber : PT. PLN (Persero) APP Semarang Base Camp Kudus, dan Pra Survei 

Kesepakatan pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang ditanami 

tanaman, ternyata dalam pelaksanaan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh 

petugas PT. PLN (Persero) APP Semarang Base Camp Kudus terjadi negosiasi. 

Proses negosiasi tersebut terdapat beberapa warga yangmenerima dan ada warga 

yang menolak dengan jumlah kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. PLN 

(Persero). Warga yang menerima dengan jumlah kompensasi yang diberikan, maka 

dari pihak petugas PT. PLN (Persero) langsung melakukan penebangan pada 

tanaman. Warga yang menolak dengan jumlah kompensasi yang ditentukan oleh 

petugas PT. PLN (Persero) dengan alasan nilai kompensasi yang ditawarkan terlalu 

rendah dan jauh dari harapan warga. Besaran kompensasi tanaman yang sangat 

rendah dianggap sangat merugikan warga sebagai pemilik tanaman. Warga akan 

kehilangan sebagian dari produksinya.
5
 

Proses negosiasi apabila tidak mencapai kesepakatan terjadilah proses 

negosiasi ulang, jika sudah terjadi hal seperti ini butuh waktu yang sangat lama untuk 

negosiasi. Apabila negosiasi ini dirasa sudah terlalu lama dan tanaman tingginya 
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sudah melebihi batas tanaman tersebut melebihi batas yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2015, maka PT. PLN (Persero) juga 

melibatkan pemerintah daerah untuk membantu dalam proses negosiasi.
6
 

Lintasan jaringan SUTT di Kabupaten Jepara umumnya melintasi tempat 

tinggal/ perumahan warga, sungai, jalan raya, tanah lapang, dan juga tanah yang 

diperuntukkan untuk pertanian ataupun perkebunan. Jaringan SUTT biasanya 

apabila telah melintasi kawasan lahan pertanian atau perkebunan maka berlaku 

aturan khusus tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam atau tumbuh di sepanjang 

lintasan SUTT. Bagi pemilik lahan yang memiliki tanaman keras dan menahun 

misalnya, Durian, Rambutan, Jati, Mahoni, Sengon dan sebagainya terpaksa harus 

merelakan untuk ditebang hasil tanamannya dengan melakukan penebangan, karena 

dapat menganggu jaringan SUTT yang berada diatasnya. 

Penebangan terhadap tanaman dilakukan untuk memaksimalkan sistem 

transmisi yang menyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban 

melalui saluran transmisi, karena pembangkit tenaga listrik dibangun ditempat yang 

jauh dari pusat pusat beban. Penebangan tanaman ini disertai juga dengan jumlah 

kompensasi yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) di awal negosiasi. 

Seringnya terjadi permasalahan dengan warga pemilik tanaman dalam pencapaian 

negosiasi kesepakatan jumlah pemberian kompensasi antara petugas dari PT. PLN 

(Persero) APP Semarang Base Camp Kudus di Kabupaten Jepara terjadi terus-
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menerus sampai saat ini, dimana setiap kali terjadi penebangan tanaman selalu terjadi 

negosiasi ulang atau kembali. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Tanaman Warga di Bawah 

Ruang Bebas SUTT 150 kV (Studi Kasus Ruang Bebas SUTT Transmisi Tanjung 

Jati-Jepara di Kabupaten Jepara). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi tanaman warga di bawah 

ruang bebas jaringan SUTT 150 kV Transmisi Tanjung Jati-Jepara di 

Kabupaten Jepara? 

2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kompensasi 

tanaman warga di bawah ruang bebas jaringan SUTT 150 kV Transmisi 

Tanjung Jati-Jepara di Kabupaten Jepara? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini tujuan yang secara 

khusus ingin dicapai, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mengalisa pelaksanaan pemberian kompensasi 

tanaman warga di bawah ruang bebas SUTT 150 kV Transmisi Tanjung 

Jati-Jepara di Kabupaten Jepara; 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pemberian kompensasi tanaman warga di bawah ruang bebas 

SUTT 150 kV Transmisi Tanjung Jati-Jepara di Kabupaten Jepara. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Tanaman 

Warga di Bawah Ruang Bebas SUTT 150 kV Transmisi Tanjung Jati-Jepara 

di Kabupaten Jepara dapat memberikan kontribusi yang baik dan kegunaan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Kegunaan 

penelitian dapat berupa kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ke arah 

pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan khususnya pada hukum Perdata mengenai Pelaksanaan 

Pemberian Kompensasi Tanaman Warga di Bawah Ruang Bebas SUTT 

150 kV. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran 

yang baik kepada pemerintah, dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) maupun warga pemilik tanah yang terdapat tanaman, 

dalam Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Tanaman Warga di Bawah 

Ruang Bebas SUTT 150 kV Transmisi Tanjung Jati-Jepara di Kabupaten 

Jepara. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Tanaman 

Warga di Bawah Ruang Bebas SUTT 150 kV (Studi Kasus SUTT Transmisi 

Tanjung Jati-Jepara di Kabupaten Jepara)” ini disusun dengan 5 (lima) bab, 

yang di setiap bab saling berkaitan. Selanjutnya dalam sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I dengan judul “Pendahuluan”, yang memberikan uraian tentang 

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II dengan judul “Tinjauan Pustaka”, yang memberikan uraian 

tentang kajian teoritis pada pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan 

Tentang Kompensasi, Tinjauan Tentang Ruang Bebas Saluran Udara 

Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, Ruang Bebas, Saluran Udara Tegangan 

Tinggi (SUTT) 150 kV, Tinjauan Tentang PT. PLN (Persero). 

BAB III dengan judul “Metode Penelitian” yang memberikan uraian 

tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan 

Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, 

serta Metode Analisis Data. 

BAB IV dengan judul “Hasil Penelitian dan Pembahasan” yang 

memberikan uraian tentang inti dari skripsi yang meliputi; pelaksanaan 

pemberian kompensasi tanaman warga di bawah ruang bebas jaringan SUTT 

150 kV Transmisi Tanjung Jati-Jepara di Kabupaten Jepara, dan Kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kompensasi tanaman warga di 
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bawah ruang bebas jaringan SUTT 150 kV Transmisi Tanjung Jati-Jepara di 

Kabupaten Jepara. 

BAB V dengan judul “Penutup” yang meliputi Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


