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Abstract Makalah ini mengkaji pengaruh kapitalisme 
global dalam kebijakan deregulasi ketenagalistrikan di 
negara-negara Asia Tenggara : Singapura, Philipina, 

Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Tujuan penelitian ini 
untuk mendapatkan bentuk gambaran tentang 

kebijakan ketenagalistrikan di suatu negara. Metode 
penelitian ini  dengan membandingkan regulasi 

ketenagalistrikan antar negara di Asia Tenggara. Hasil 
dari pengkajian ini yaitu : pengaruh kapitalisme global 

dalam liberalisasi ketenagalistrikan mengasilkan 
perubahan besar dalam regulasi tenaga listrik di 

sebagian besar negara-negara Asia Tenggara. 
Inftastruktur ketenagalistrikan banyak di miliki oleh 
pihak kapitalisme global ketenagalistrikan. Yang 

selanjutnya membuat koneksi sistem energi listrik 
antar negara  untuk kepentingan bisnis energy listrik. 

Hegemoni kapitalisme global berperan melalui 
liberalisasi dan deregulasi ketenagalistrikan di negara-

negara Asia tenggara, maka regulasi  ketenagalistrikan 
kawasan Asia tenggara di bawah kontrol mutlak oleh 

kekuatan kapitalisme energi listrik. 

 
Kata Kunci: Kapitalisme Global, Negara-Negara Asia 

Tenggara, Ketenagalistrikan 
 

 
 

                                                             
1 Stagflasi adalah bentuk inflasi yang terjadi atau bertahan lama 

bersamaan dengan meningkatnya persentase pengangguran tenaga 

kerja 
2 Muyi Yang and Deepak Sharma, The Impacts of Electricity Industry 

Reforms on Electricity Prices, ¹ Centre for Energy Policy, 

University of Technology, Sydney, PO Box 123, Broadway, NSW, 

2007, Australia.  
3 Dunia sekarang bergerak cepat menuju pembangunan peradaban. 

Industri, pabrik, pembangkit listrik, berbagai lembaga pemerintah, 

lembaga ilmiah, organisasi swasta tumbuh berdasarkan sumber 

energi alam yang tersedia; Abu Md. Abdul Wadud, Md. Tousif 

Zaman, Fazlay Rabbee & Md Rajibur Rahman, Renewable Energy: 

An Ideal Solution of Energy Crisis and Economic Development in 

Bangladesh., Global Journal of Researches in Engineering Electrical 

and Electronics Engineering Volume 13 Issue 15 Version 1.0 Year 

2013 Type: Double Blind Peer Reviewed International Research 

Journal. 

I. Pendahuluan 
Tahun 1970-an dan 1980-an menyaksikan 

berakhirnya ledakan ekonomi pasca perang, dan 

ekonomi dunia mulai memasuki resesi, resesi ini 
diwujudkan dalam bentuk stagflasi1 di negara-negara 
Barat, dan krisis utang di banyak negara berkembang2. 

Konsensus Washington mengacu pada keyakinan 
ideologis bahwa kombinasi pemerintahan demokratis, 
pasar bebas, sektor swasta yang dominan dan 

keterbukaan untuk perdagangan sebagai resep untuk 
kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Ideologi ini 
telah diterima secara luas oleh negara-negara Barat 

untuk merestrukturisasi ekonomi nasional mereka 
untuk menghidupkan kembali pembangunan ekonomi.  

  Proses globalisasi ditandai dengan pesatnya 

perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka 
dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses 
produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional3, 

yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia 
perdagangan baru di bawah suatu aturan yang 
ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara 

global4.  Globalisasi saat ini sering terjadi dilihat sebagai 
versi halus dari imperialisme modal5. Prinsip liberal dan 
demokrasi mendominasi pemikiran politik modern, 
yang pertama mensyaratkan bahwa keputusan 

mengenai hal-hal tertentu bergantung pada individu 

4 Liberalisasi dimulai pada tahun 1980-an dengan penekanan pada 

'privatisasi', namun perhatian tampaknya beralih ke reformasi 

peraturan di tahun 1990an, kebijakan privatisasi berpusat pada 

bentuk kepemilikan, dan khususnya mengenai pemindahan 

kepemilikan dari domain publik ke swasta; David Levi-Faur, The 

politics of liberalisation: Privatisation and regulation-

forcompetition in Europe’s and Latin America’s telecoms and 

electricity industries, European Journal of Political Research 42: 

705–740, 2003, University of Haifa, Israel and University of 

Oxford, UK; . Liberalisasi pasar listrik dilakukan karena berbagai 

alasan: ideologi politik, untuk memperbaiki keuangan pemerintah; 

Marie Hyland, Restructuring European electricity markets - a 

panel data analysis, Utilities Policy, Vol. 38, February 2016. 
5 Igwe, Dickson Ogbonnaya, Nigeria in the age of globalization, 

Journal of Public Administration and Policy Research, Vol. 5(5) pp. 

109-116, September 2013. 
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dan bukan dengan masyarakat. Yang kedua 

menetapkan kekuatan pengambilan keputusan untuk 
mayoritas6. 

  Pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan 

keamanan nasional suatu negara sangat bergantung 
pada kecukupan pasokan energi listriknya7. 
Pertumbuhan pesat populasi dunia dan permintaan 
energi dan kekuatan telah menimbulkan beberapa 

tantangan tersendiri kepada pembuat kebijakan8. 
Tantangan utama yang dihadapi negara-negara 
berkembang adalah kebutuhan untuk produksi tenaga 

listrik secara  konstan dan mencukupi. Keberadaan 
pasokan listrik yang aman merupakan dasar 
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan standar 

hidup manusia modern. Proses liberalisasi secara 
global menghasilkan perubahan besar dalam pasar 
listrik, industri tenaga listrik di sebagian besar negara 

diatur sebagai monopoli yang terintegrasi secara 
vertikal dan dimiliki oleh negara berubah kepemilikan 
ke pihak kapitalisme global baik  secara sebagian atau 

seluruhnya. Hal ini melanda baik negara di Eropa , 
Afrika dan Asia Tenggara  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka 

penelitian ini mengarah kepada dua permasalahan: 
Bagaimana pengaruh kapitalisme global secara umum 
terhadap regulasi ketenagalistrikan negara-negara 

Asia? Bagaimana konsep kebijakan yang harus di ambil 
oleh negara-negara Asia Tenggara terhadap pengaruh 
kapitalisme global di bidang ketenagalistrikan?  

2. Metode Penelitian 
Dalam penulisan makalah ini, penulis mengkaji : 

‘’Hegemoni kapitalisme global  dalam regulasi 
ketenagalistrikan: Studi Kebijakan Ketenagalistrikan 

Negara Asia Tenggara Terpilih”. Subjek penelitian 
singkat dalam paper ini adalah mengenai konsep-
konsep pemikiran  sekuler peradaban Barat yang 

bertumpu atas tradisi budaya yang diperkuat dengan 
spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan 
sekuler yang memusatkan manusia sebagai makluk 

rasional, yang memunculkan paham liberalisme yakni 
sistem ekonomi yang bertumpu pada pasar bebas, 
Secara umum asas liberalisme ada tiga. Yaitu 

kebebasan, individualisme, rasionalis (‘aqlani, 
mendewakan akal).  Asas Pertama, Kebebasan : Yang 
dimaksud dengan asas ini, ialah setiap individu bebas 

                                                             
6 Dov Sameta, and David Schmeidlera, Between liberalism and 

democracy, Journal of Economic Theory 110 (2003) 213–233 
7 Ochugudu, Achoda Ipuele, v. a. Onodugo, Power sector reform 

deliverables: how well and how good to customers, international 

journal of management technology  

vol.1, no.1, pp.1- 14, september 2013.  
8 Armaghan Ahmad and Muhammad Babar, Effect of Energy 

Market Globalization over Power Sector of GCC Region: 
A Short Review, Smart Grid and Renewable Energy, 2013, 
Published Online June 2013 
(http://www.scirp.org/journal/sgre).  

melakukan perbuatan. Negara tak memiliki hak 

mengatur. Perbuatan itu hanya dibatasi oleh undang-
undang yang dibuat sendiri. Liberal hanyalah bentuk 
lain dari sekulerisme. Paham yang membatasi peran 

pemerintah dalam mengelola pasar, dan pengekangan 
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah9. 
kapitalisme merupakan cara produksi, secara luas 
dapat dijelaskan bahwa kapitalisme sebagai: ”Suatu 

cara perekonomian yang berhubungan dengan 
produksi-produksi apa saja yang dapat diselenggarakan 
dalam suatu perusahaan”10. Data atau bahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah data  kepustakaan, agar 
dapat memberikan interpretasi tepat mengenai 
kapitalisme global sektor ketenagalistrikan konsep 

pemikiran kapitalis dikaji menurut keselarasannya satu 
sama lain. Selanjutnya ditetapkan pemikiran yang 
mendasar guna mencari konsep yang tepat guna 

menjawab permasalahan yang dikaji dalam makalah 
atau paper ini. 

3. Hasil dan Pembahasan 

liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan 
harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan 
pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta 

pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui 
pasar bebas, bahkan pada tataran teori hukum 
liberalisme sangat membela kebebasan seseorang; 

dengan demikian, perlindungan hukum individu penting 
untuk memunculkan supremasi hukum, positivisme 
hukum berfokus pada formalitas berdasarkan proyek 

nyata dan berangkat dari deduksi dengan logika di 
tempat yang signifikan untuk mempelajari hukum. 
Hukum dapat dilihat sebagai lembaga yang otonom dan 
murni,  oleh karena itu, untuk memiliki kekuatan yang 

kuat dan dapat diterapkan dan tidak dapat dan tidak 
akan terganggu dengan aspek non-hukum seperti 
politik, ekonomi, sosial bahkan moralitas11. 

Pendapat paham liberal mengatakan bahwa 
sistem pasar bebas dan sistem di mana tidak ada 
campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik 

untuk menjamin kebebasan individu12. penyeru 
liberalisme yang paling bergaung pada akhir abad 20 
adalah Francis Fukuyama yang berkeyakinan bahwa 

liberalisme adalah akhir dari sejarah dan tak mungkin 
akan dikalahkan oleh ideologi lain karena ideologinya 
sangat ideal dan sesuai dengan manusia. Ramalan 

9 Deliarnor, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: Raja 

Grafindo Perkasa, 1997, hlm.179. 
10 Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid 1, Jakarta:Panitia 

Penerbit DBR, 1965. hlm 181 
11 Khudzaifah Dimyati, Absori and Kelik Wardiono, Morality and 

law: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis 

based on Prophetic Paradigm, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 

1, January 2017. 
12 Keraf, Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah,Telaah Atas Etika 

Politik Ekonomi Adam Smith,hlm. 171. 

http://www.scirp.org/journal/sgre
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Fukuyama yang dilontarkan sejak hampir 20 tahun itu 

adalah kisah tentang “kemenangan abadi” demokrasi-
liberal (kapitalisme-neoliberal), yang berangkat dari 
fakta bahwa ekonomi politik free market telah 

diterima secara meluas oleh mayoritas pemerintah di 
dunia13. Privatisasi secara mudahnya berasal dari kata 
‘privat’ yang merujuk kepada kuasa perorangan atau 
kuasa swasta, ini adalah akar utama atau inti dasar dari 

kapitalisme, yang menempatkan penguasaan ekonomi 
atau modal (kapital) kepada penguasaan orang-
seorang. Banyak negara berkembang seperti negara di 

Asia Tenggara telah mengadopsi privatisasi karena 
krisis keuangan, kendala investasi, kondisi yang 
diberlakukan oleh Organisasi keuangan Internasional14.  

3.2. Regulasi ketenagalistrikan di negara-negara 
Asia Tenggara 

   Deregulasi ketenagalistrikan membuka jalan 

bagi masuknya produsen listrik independen dan 
penciptaan pasar listrik grosir. Reformasi utilitas 
dalam kebijakan pembangunan ekonomi merupakan 

bagian penting dari 'konsensus Washington, 
seperangkat kebijakan ekonomi yang sering 
didefinisikan sebagai neo-liberal, menekankan 

superioritas pasar untuk memberikan distribusi 
sumber daya yang paling efisien. Lembaga Keuangan 
Internasional (IFI) yang berbasis di Washington dan 

Dana Moneter Internasional (IMF) membentuk inti 
dari konsensus dengan pendukung pemerintah Barat. 
Konsensus mempromosikan prinsip privatisasi, 

                                                             
13Francis Fukuyama mengatakan bahwa kemenangan ekonomi politik 

leberalisme dari semua pesaingnya tidak hanya berarti telah 

mengakhiri perang dingin atau melewati periode sejarah tertentu, 

tetapi juga akhir dari sejarah manusia dan universalisasi demokrasi 

liberal barat sebagai bentuk final dari pengaturan manusia.Francis  

Fukuyama, (penerj:Mohammad Husein amrullah),The End of 

History and The Last Man (judul terjemahan: Kemenangan 

kapitalisme dan demokrasi liberal), Yogyakarta: Penerbit Qalam, 

1992. 
14 Olamide Eniola Victor, Norsiah A. Aziz, Abdul Razak Jaffar, 

Privatization of Electricity Service Delivery in Developing 

Nations: Issues and Challenges, international journal of built 

environment and sustainability Published by Faculty of Built 

Environment, Universiti Teknologi Malaysia. 
15James Haselip, “The globalisation of utilities liberalisation: Impacts 

upon the poor in Latin America”, CSGR Working Paper No. 

138/04  June 2004, Centre for the Study of Globalisation and 

Regionalisation (CSGR), University of Warwick, Coventry, CV4 

7AL, United Kingdom. URL: http://www.csgr.org.  
16 http://www.listrikindonesia.com/mengintip pembangunan 

kelistrikan di negeri singa 363.htm 
17Ramba Energy, perusahaan Singapura yang bergerak di bidang 

eksplorasi dan produksi migas di Indonesia, memulai operasi 

pada tahun 2008. operasi Ramba Energy di Indonesia adalah 

Blok Jatirarangon, Jawa Barat; Blok West Jambi, Sumatra 
(100persen interest); dan Blok Lemang, Sumatra, melalui local 

subsidiary PT Hexindo Gemilang Jaya. Singapura juga mendapat 

pasokan gas dari Indonesia untuk memenuhi konsumsi 

energinya. Pasokan gas berasal dari lapangan Corridor Block, 

Sumsel yang dioperasikan Conoco Phillips dan dari Jabung, 

Jambi yang dioperasikan Petro China melalui pipa transmisi ruas 

Grissik-Singapura milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) 

liberalisasi15. Deregulasi di negara maju memaksa 

perusahaan untuk mencari peluang investasi di 
negara berkembang.  
Ketenagalistrikan negara Singapura 

    Liberalisme ekonomi Singapura, pada akhirnya 
juga berdampak besar pada sistem kelistrikan di 
negara tersebut. Kebutuhan listrik di negara yang 
populasi penduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut 

diperkirakan akan mengalami penambahan menjadi 
2.000 megawatt (MW)16. Singapura sedang bersiap 
menuju Full Retail Contestability (FRC) untuk pasar 

listriknya di paruh kedua tahun 2018. Ini akan 
memungkinkan baik konsumen perumahan dan 
pemilik usaha kecil untuk memilih dari berbagai 

penyedia listrik dan pengaturan harga. Singapura 
terutama bergantung pada gas alam untuk 
menghasilkan listriknya17. Dengan demikian, ini 

membutuhkan kebutuhan untuk memastikan bahwa 
pasokan impor gas alam dijamin serta 
mendapatkannya dengan harga kompetitif18. Tren 

historis pasar energi negara ini dimulai pada tahun 
1995 dengan korporatisasi beberapa segmen dari 
Public Utilities Board (PUB). Sebagai bagian dari 

langkah pemerintah untuk meliberalisasi pasar listrik, 
Otoritas Pasar Energi (EMA) didirikan pada tahun 
2001 sebagai regulator. Kerangka kerja serta 

pengenalan pasar listrik grosir yang dijalankan oleh 
Pasar EnergiPerusahaan, berdasarkan penawaran 
spot setiap 30 menit19.Negara memisahkan generasi 

yang menyalurkan 465 Million standard cubic feet of gas per day 

(MMSCFD).Singapura juga mendapatkan pasokan gas dari 

lapangan Natuna Sea Block A, West Natuna, Kepuluan Riau 

yang dioperasikan Premier Oil melalui pipa West Natuna 

Transportation System (WNTS) menyalurkan 325 

MMSCFD,https://kumparan.com/@kumparannews/ri-dan-

singapura-sepakat-kembangkan-konektivitas-listrik-antar-

negara. di akses tanggal 19-09-2018 pukul 09:50 WIB. 
18 Perusahaan asal Singapura, Keppel Offshore & Marine 

menawarkan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) 

kepada pemerintah Indonesia. LNG ini nantinya akan dipakai 

sebagai bahan bakar pembangkit listrik di beberapa wilayah 

Indonesia. Luhut mengatakan, Keppel Offshore & Marine saat 

ini sedang mengikuti tender pengadaan LNG untuk pembangkit 

listrik PLN. " Menurut Luhut, gas dari Keppel ini nantinya akan 

disalurkan ke tujuh wilayah Indonesia melalui kapal. Daerah 

yang akan mendapat pasokan LNG dari kapal tersebut di 

antaranya adalah Nias, Lhouksemauwe, Riau, dan Gorontalo. 

Adapun pembangkit listrik yang akan menggunakan LNG itu 

kapasitasnya antara 25, 50 dan 100 megawatt (MW). 

Pembangkit itu tersebar di beberapa wilayah. Namun secara 

total kapasitas pembangkit yang akan menikmati LNG tersebut 

berjumlah hampir 500 MW, 

https://katadata.co.id/berita/2017/08/15/perusahaan-singapura-

tawarkan-gas-untuk-pembangkit-listrik. di akss tanggal 19-9-

2018 pukul 09:40 WIB. 
19Bello, Saheed Layiwola, Electricity market liberalization and 

institiutional arrangement: an agent-based model of singapore 

and nigeria, Centre for Petroleum, Energy Economics and Law 

( CPEEL)  University of Ibadan, Ni geria, IAEESingapore_Paper 

2017 

http://www.csgr.org/
http://www.listrikindonesia.com/mengintip
https://kumparan.com/@kumparannews/ri-dan-singapura-sepakat-kembangkan-konektivitas-listrik-antar-negara.%20di%20akses%20tanggal%2019-09-2018
https://kumparan.com/@kumparannews/ri-dan-singapura-sepakat-kembangkan-konektivitas-listrik-antar-negara.%20di%20akses%20tanggal%2019-09-2018
https://kumparan.com/@kumparannews/ri-dan-singapura-sepakat-kembangkan-konektivitas-listrik-antar-negara.%20di%20akses%20tanggal%2019-09-2018
https://katadata.co.id/berita/2017/08/15/perusahaan-singapura-tawarkan-gas-untuk-pembangkit-listrik.%20di%20akss%20tanggal%2019-9-2018
https://katadata.co.id/berita/2017/08/15/perusahaan-singapura-tawarkan-gas-untuk-pembangkit-listrik.%20di%20akss%20tanggal%2019-9-2018
https://katadata.co.id/berita/2017/08/15/perusahaan-singapura-tawarkan-gas-untuk-pembangkit-listrik.%20di%20akss%20tanggal%2019-9-2018
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dan segmen ritel listriknya dari monopoli alami 

transmisi listrik di tingkat kepemilikan.  
Ketenagalistrikan negara Philipina  

   Industri tenaga listrik Filipina sebelumnya 

didominasi oleh National Power Corporation (NPC) 
di sektor pembangkitan. Semua pabrik pembangkit 
dimiliki oleh NPC dan Independent Power 
Producers (IPPs) dibatasi dari koneksi langsung ke 

utilitas distribusi listrik20. Pada tahun 1969, 
Administrasi Ketenagalistrikan Nasional (NEA) 
dibentuk oleh Kongres untuk menggantikan EA 

sebagai badan pelaksana kebijakan elektrifikasi total 
negara.Negara mulai melihat sektor swasta 
partisipasi dalam ketenagalistrikan sejak awal 90-an. 

Pembentukan Publik-SwastaKerangka kerja 
kemitraan (PPP) di bawah UU Build-Operate-
Transfer (BOT) diberlakukan di tengah krisis listrik 

di awal 90-an menyebabkan sejumlah IPP dibentuk 
untuk bertemupermintaan daya di negara ini21. Tiga 
tahun setelah penerbitan EO 215 pada 9 Juli 1990, 

Undang-Undang Republik No. 6957,7 lebih populer 
dikenal sebagai UU Build-Operate-and 
Transfer(HukumBOT), diberlakukan. Di bawah 

Undang-Undang Industri Tenaga Listrik tahun 2001 
(RA 9136), bagian dari NPC akan dipertahankan 
sebagai Perusahaan Transmisi Nasional (TRANSCO) 

yang diselenggarakan sebagai monopoli yang dimiliki 
oleh pemerintah di sektor transmisi. Undang-
Undang Republik 9136 (Undang-Undang Reformasi 

Industri Tenaga Listrik) disetujui pada 8 Juni 2001 
oleh Kongres Filipina untuk memastikan harga listrik 
yang transparan dan masuk akal dalam suatu rezim 
persaingan bebas dan adil dan akuntabilitas publik 

penuh untuk mencapai efisiensi operasional dan 
ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan daya 
saing produk Filipina di pasar global ”. 

  Pada tahun 2001, ElectricPower Industry 
Reform Act (EPIRA) disahkan oleh Kongres untuk 
memastikan kualitas, keandalan, keamanan, dan 

keterjangkauan pasokan tenaga listrik. Untuk 
mencapai tujuan ini, EPIRA telah mengamanatkan 
restrukturisasi organisasi dan keuangan industri, 

reformasi kelembagaan dan kebijakan, dan 
akuntabilitas yang lebih ketat untuk pembangkit, 
distribusi, dan utilitas transmisi.  

   Rezim berbasis Power Purchase Agreement 
(PPA) mungkin The Philippine Energy Plan Tahun 

                                                             
20EpictetusE.Patalinghug, An Analysis of thePhilippine 

ElectricPower Industry, International Conference on the 

“Challenges to Development: Innovation and Change 

inRegulation and Competition” 13-15 October 2003 
21 Sharad Somani, Philippine Power Sector: Challenges and 

Opportunities, The Energy Report Philippines, Growth and 

Opportunities in the Philippine Electric Power Sector 2013-

2014 Edition, 2013-2014 Edition,  
22 Pornchai Wisuttisak, Regulatory Framework of Thai 

Electricity Sector, 

2012-2030, yang mana menjadi sesuatu dari masa lalu 

karena pasar diharapkan DOE diluncurkan pada 
bulan Desember 2012, Sesuai rencana, kapasitas 
terpasang saat ini di negara sekitar 16.250 MW 

diharapkan Untuk naik hingga 25.800 MW 
(peningkatan sekitar 60 persen oleh 2030).  
Ketenagalistrikan Negara Thailand 

Industri Pasokan Listrik Thailand (ESI) telah 

mengalami reformasi sejak awal 1990-an. Tahap 
pertama reformasi menghasilkan pengenalan 
program Independent Power Producers (IPPs) dan 

Small Power Producers (SPPs). Program reformasi 
juga dipengaruhi oleh IMF, negara Thailand meminta 
bantuan keuangan setelah krisis keuangan Thailand 

1997. pemerintah Thailand harus meliberalisasi dan 
melakukan deregulasi sektor kelistrikan dalam 
rangka meningkatkan efisiensi sektor. Langkah awal 

liberalisasi listrik adalah dengan diperkenalkannya 
partisipasi swasta  (Independent Power Produser) 22. 
Kantor Perencanaan dan Kebijakan Energi (EPPO) 

(sebelumnya Kantor Kebijakan Energi Nasional 
Thailand (NEPO), mengizinkan EGAT untuk 
menandatangani beberapa Perjanjian Pembelian 

Tenaga Listrik (PPA) dengan produsen listrik 
independen (IPP) dengan ketentuan kontrak mulai 
dari 1 hingga 25 tahun23. Rencana untuk menyiapkan 

EGAT, MEA, dan PEA untuk menjadi korporatisasi 
dan terdaftar di Bursa Efek telah disetujui oleh 
Komisi Kebijakan Perusahaan Negara (SEPC) pada 

20 Agustus 200224. 
Pada awal 2005, pemerintah Thaksin terpilih 

kembali dan program privatisasi perusahaan negara 
dihidupkan kembali. EGAT adalah perusahaan publik 

pertama yang menjadi korporat pada April 2005, dan 
dijadwalkan akan terdaftar di Bursa Efek pada 
Oktober 2005. Sekelompok LSM dan serikat pekerja 

mengajukan petisi ke Mahkamah Agung beberapa 
hari sebelum daftar yang dijadwalkan. Pada tanggal 23 
Maret 2006, Mahkamah Agung mengakhiri privatisasi 

EGAT dengan mencabut dua Keputusan Royal yang 
menyebabkan korporatisasi pada tahun 2005.  
Ketenagalistrikan di negara Malaysia 

    Raub Australian Gold Mining Company menjadi 
pembangkit listrik pertama di Malaysia25. Perundang-
undangan Malaysia pertama yang mengatur pasokan 

listrik di negara tersebut telah diundangkan pada 
tahun 194926. Reformasi regulasi terjadi di Malaysia 

23 NEPO 2000. Electricity Supply Industry Reform and Thailand 

Power Pool, National Energy Policy Office. Retrieved August 

12, 2003 from the World Wide Web: 

http://www.eppo.go.th/power/FF-E . 
24 Sirasoontorn, P. 2004. Privatization, Restructuring and 

Regulation: Electricity Supply Industry in Thailand, PhD 

Thesis, the Australian National University, Australia.  
25 https://www.tnb.com.my/about-tnb/history 
26https://thelawreviews.co.uk/edition/the-energy-regulation-and-

markets-review-edition-6/1144353/malaysia 
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ketika pemerintah memulai sebuah program 

privatisasi ambisius dari pertengahan 1980-an27. 
Seiring terjadinya krisis keuangan 1997-98, proses 
regulasi, Subsidi gas yang tinggi, LNG yang mahal dan 

penurunan produksi gas telah menciptakan masalah 
keamanan pasokan untuk industri listrik di Malaysia 
dimana sekitar 45% listrik dihasilkan dari gas alam 
pada tahun 2013.Tahun 1994 Malaysia mendivestasi 

Tenaga, perusahaan pembangkitan, transmisi dan 
distribusi listrik untuk semenanjung Malaysia.  

  Tenaga Nasional Berhad perusahaan listrik 

nasional adalah utilitas listrik yang dominan di 
Malaysia, perusahaan ini memiliki sekitar 60% dari 
seluruh aset generator Peninsular Malaysia dan 

sekitar 55% dari seluruh generator Malaysia. TNB 
memegang monopoli transmisi dan distribusi di 
Semenanjung Malaysia. Sarawak Electricity Supply 

Corporation dan Sabah Electricity Sdn Bhd (anak 
perusahaan TNB) memasok listrik kepada 
konsumen28. Hingga tahun 1992, pembangkit listrik, 

transmisi dan distribusi di Semenanjung Malaysia 
sebagian besar diberikan oleh TNB. Dengan 
diterapkannya kebijakan privatisasi pemerintah pada 

akhir 1980-an, TNB terdaftar di bursa lokal pada 
tanggal 29 Februari 1992. Meskipun TNB 
diprivatisasi (pemerintah dan agensinya memegang 

sekitar 60% ekuitas) sebagai utilitas listrik 
terintegrasi secara vertikal, pemerintah memutuskan 
untuk memperkenalkan kompetisi di sektor 

pembangkit.  
   Lima IPP pertama dengan Perjanjian Pembelian 

Tenaga Listrik (AKP) yang ditandatangani (1993-94) 
adalah sebagai berikut: Di bawah Program 

Rasionalisasi Subsidi (SRP) yang diluncurkan pada 
tahun 2010, pemerintah memutuskan untuk 
menaikkan harga listrik.29. Pengesahan UU 

Amandemen Pasokan Gas (Amandemen) 2016 pada 
tanggal 9 September 2016 menandai tonggak lain ke 
lanskap perubahan yang diharapkan dari industri 

energi.  
Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah melakukan 

akuisisi pertama di Inggris dengan mengambil 50 

persen saham dalam portofolio surya 365 MW. 
Kesepakatan £ 470m ($ 605m) juga menandai 
investasi pertama TNB dalam kapasitas 

pembangkitan terbarukan di Eropa. Akuisisi ini 
dilakukan sebagai bagian dari rencana ekspansi 
internasional lima tahun TNB, yang memiliki salah 

                                                             
27 Cassey Lee, The Institutional and Policy Framework for 

Regulation and Competition in Malaysia, University of Malaya, 

2002. 
28 Power market - TNB must move towards liberalization, 

https://www.malaysiakini.com/letters/91889. 
29 Electricity Tariffs in Malaysia, 

https://www.enerdata.net/publications/executive-

briefing/electricity, 

satu tujuan utamanya target untuk memperoleh 

hingga 250 MW kapasitas energi terbarukan pada 
tahun 2020.  

  Akuisisi dilakukan melalui Vortex Solar UK, 

anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki 
sepenuhnya dari perusahaan patungan TNB, Vortex 
Solar Investment, yang membeli 100 persen saham 
dalam portofolio30.TNB akan memiliki kapasitas 

terpasang gabungan sebesar 252 MW setelah akuisisi 
di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik di India 
dan Turki pada tahun 2016. 

Malaysia terdiri tiga sistem kelistrikan yaitu 
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. 
Permintaan listrik di Malaysia terkonsentrasi di 

Semenanjung Malaysia, yaitu 90% dari keseluruhan 
demand di negara tersebut31. Pembangunan jaringan 
listrik lintas negara. Pertama adalah west Kalimantan 

sarawak interconnection project yang direncanakan 
mulai operasi pada Januari 2015. Kedua adalah 
Sumatra-peninsular interconnection project yang 

direncanakan mulai operasi pada Oktober 201732. 
Sebagai langkah awal dalam menerapkan kebijakan 
privatisasi pemerintah, Dewan Listrik Nasional 

diberi wewenang pada tahun 1990 sebagai Tenaga 
Nasional Berhad (TNB) dan kemudian diprivatisasi 
dan melayang di Bursa Efek Kuala Lumpur, dengan 

Departemen Keuangan memegang sekitar 70% 
saham .  

   Dewan Listrik Sabah diprivatisasi pada tahun 

1998 sebagai Sabah Electricity Sdn. Bhd., Dengan 
TNB sebagai pemegang saham utama, sementara 
pemerintah negara bagian Sarawak menurunkan 50% 
ekuitasnya di SESCO ke sektor swasta pada akhir 

tahun 1990an33.  
Ketenagalistrikan di negara Indonesia. 

    Geografis Indonesia yang sangat luas dan 

berbentuk kepulauan, Republik Indonesia terdiri dari 
ribuan pulau berpenghuni.  Pemerintah Indonesia 
mengambil kebijakan menerbitkan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1969 mengenai Penanaman Modal 
Asing (PMA), undang-undang ini telah mendorong 
modal asing masuk ke Indonesia, melalui berbagai 

perusahaan multinasional. Pada tahun 1970, perintah 
Indonesia mengambil kebijakan mengundangkan UU 
No 6 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN.  Pemerintah Indonesia meliberalisasi 
usaha listrik di bidang pembangkitan yaitu di 
pembangkitan Paiton Jawa Timur pada tahun 1980-

30http://www.powerengineeringint.com/articles/2017/05/malaysia

-utility-tnb-in-first-uk-acquisition-with-365-mw-solar-buy.html.  
31https://taroada.com/2012/06/18/oleh-oleh-malaysia-bag-3-

listrik-malaysia di akses tanggal 17-7-2017 pukul ;10:33 
32http://industri.bisnis.com/read/20120420/44/73420/bisnis-

listrik-tnb-malaysia-dekati-pln-untuk-beli-listrik di akses tanggal 

17-07-2017 
33 https://www.metering.com/privatisation-of-the-power-sector-

a-malaysian-success-story/ 

http://www.powerengineeringint.com/articles/2017/05/malaysia-utility-tnb-in-first-uk-acquisition-with-365-mw-solar-buy.html
http://www.powerengineeringint.com/articles/2017/05/malaysia-utility-tnb-in-first-uk-acquisition-with-365-mw-solar-buy.html
https://taroada.com/2012/06/18/oleh-oleh-malaysia-bag-3-listrik-malaysia%20di%20akses%20tanggal%2017-7-2017
https://taroada.com/2012/06/18/oleh-oleh-malaysia-bag-3-listrik-malaysia%20di%20akses%20tanggal%2017-7-2017
http://industri.bisnis.com/read/20120420/44/73420/bisnis-listrik-tnb-malaysia-dekati-pln-untuk-beli-listrik
http://industri.bisnis.com/read/20120420/44/73420/bisnis-listrik-tnb-malaysia-dekati-pln-untuk-beli-listrik
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an34. Sektor kelistrikan di negera Indonesia diatur 

dalam UU No. 15 tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan yang dibuat pada masa Orde Baru. 
Bersamaan dengan momentum krisis Asia 1997, 

International Monetary Fund (IMF) pun datang 
dengan ‘resep’ ekonominya yang tertuang dalam 
Letter of Intent (LOI), seperti yang tertuang dalam 
butir 20 LOI, adalah liberalisasi sektor 

ketenagalistrikan dengan mencabut hak monopoli 
Perusahaan Listrik Negara (PLN). Inilah awal dari era 
liberalisasi kelistrikan di negeri ini. Pemerintah 

Indonesia mengesahkan UU No.20 tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan, ini merupakan produk 
hukum pertama yang melikuidasi hak monopoli 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sistem 
pengelolaan ketenagalistrikan yang sebelumnya 
dimonopoli PLN dengan partisipasi pihak swasta di 

level pembangkit dirombak dalam UU No.20 Tahun 
2002. Swasta diberi kesempatan tidak hanya sebagai 
pengelola pembangkit, namun juga menjadi penyedia 

kebutuhan listrik masyarakat35. Liberalisasi listrik ini 
sempat tertahan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) 
membatalkan UU No.20 Tahun 2002 dalam judicial 

review yang diajukan beberapa lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) ditahun 2004, namun hal ini tidak 
berlangsung lama. Tahun 2009, mayoritas fraksi di 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati 
pengesahan UU No.30/2009 tentang 
Ketenagalistrikan. 

Di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 
2009 tersebut nampak pemerintah memberi 
kesempatan seluas luasnya kepada pihak swasta atau 
asing ikut berperan dalam pembangunan energi 

listrik baik hulu sampai hilir.  
 Rencana penambahan kapasitas pembangkit 

secara nasional keputusan menteri energi dan 

sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor  
5899 K / 20/ Men / 2016, tentang pengesahan 
rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2016 
S.D. 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel. 1. Rencana penambahan kapasitas 

pembangkit 

                                                             
34 Kasus paiton tahun 1980-an, harga listrik di kendalikan oleh 

pemerintah yang berkuasa tanpa persetujuan DPR dan nilainya 

sangat besar dan menjerat keuangan PT PLN Persero, Suryo 

Utoro, Proses formulasi kebijakan privatisasi pembangunan 

listrik Indonesia pada tahun 1980-an :: Kasus Listrik Swasta 

PLTU Paiton I, Ilmu Administrasi Negara UGM, Universitas 

Gadjah Mada, 2006.  
35 Cikarang Listrindo (berada di kawasan Industri jababeka Bekasi-

Jawa Barat)  adalah bagian dari pihak swasta yang tidak hanya 

bermain di sektor pemangkitan tetapi juga di sector konsumen 

yang di kuasai. 
36 Shinta Dewi Rismawati, Rekontruksi Kelembagaan dan Pranata 

Hukum di Bidang Ketenagalistrikan Berbasis modal social, studi 

tentang penguatan pengelolaan mikrohidro Curug Muncar 

Tahun 2018 2019 2020 

PLN 

(MW) 

4.858 3.737      760 

IPP 

(MW) 

7.579 17.646      5038 

Total  

(MW) 

12.437      21.383  5.798 

 Sumber: Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral 

 Republik Indonesia Nomor  5899 K / 20/ Men / 2016. 

 

3.3. Kapitalisme energi listrik 

 Pada saat ini listrik telah menjadi bagian penting 
bagi kehidupan modern suatu bangsa, karena 
keberadaannya mampu menjadi pondasi kemajuan 

peradaban suatu bangsa36.Peradaban modern yang 
kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah 
terhadap lingkungan hidup, manusia modern 

terjangkiti oleh penyakit hedonism yang tidak pernah 
puas dengan kebutuhan materi37. Pandangan Barat 
terhadap pandangan hidup yang menafikan wahyu 

atau agama dari pijakan berfikir di jadikan pijakan 
hukum bernegara sekaligus menjadi dasar sikap 
terhadap negara atau bangsa lain yang juga cenderung 
berambisi terhadap sumber daya alam dan energi 

bangsa lainuntuk di kuasai38. Pembangunan 
infrastruktur adalah sebuah mega proyek utang 
global untuk memastikan kekuasaan mereka di 

seluruh penjuru dunia, lembaga keuangan global 
negara donor berlomba merebut pasar infrastruktur. 
Lembaga-lembaga ini telah melampui kekuatan 

negara sehingga dalam prakteknya maupun 
mempengaruhi produk hukum suatu negara di 
bidang tatakelola energi listrik39. Kapitalisme energi 

listrik secara global diperankan oleh koorporasi 
multinasional  atau  transnasional dengan  
menjalankan operasinya ke seluruh negara-negara 

berkembang  dengan jalan ikut mempengaruhi 
produk hukum ketenagalistrikan negara tersebut, 
yang selanjutnya menanamkan investasi infrastruktur 

ketenagalistrikan ke negara tersebut dan kemudian 
menguasainya. Banyak negara Asia menggunakan 
pendekatan Build Operate Transfer (BOT) untuk 

mengembangkan proyek infrastruktur publik,40 

Pekalongan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2011,Hlm:126 
37Absori,Deklarasi pembangunan berkelanjutan dan implikasinya 

di Indonesia, 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id 
38 Paryono, Pondasi Hukum Peradaban Barat: Pengaruh Terhadap 

Pengaturan Serta Penguasaan Sumber Daya Alam dan Energi, 

dalam Absori, Pemikiran Hukum Profetik, Ragam paradigma 

Menuju Hukum Berketuhanan,hlm:160 
39 Paryono, Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di 

Indonesia, dalam Hukum Transendental Pengembangan dan 

Penegakan Hukum di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 

2018: hlm:507 
40Namhun Lee and John E. Schaufelberger, Risk Management 

Strategies for Privatized Infrastructure Projects: Study of the 

http://ascelibrary.org/author/Lee%2C+Namhun
http://ascelibrary.org/author/Schaufelberger%2C+John+E
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termasuk infrastruktur listrik. Liberalisasi41 bidang 

energi listrik ini disinyalir merupakan desakan pihak 
asing, maupun lembaga-lembaga international. 
Dengan alasan efisiensi lembaga tersebut mendorong 

liberalisasi sektor energi listrik kepada pemerintah 
suatu negara. Lembaga keuangan internasional, telah 
membuat tekanan pada transisi ekonomi 
berkembang selama tahun 1990-an untuk melakukan 

privatisasi di sektor kelistrikan.42Eropa yang 
menganut positivisme hukum yang menafikan 
pemikiran-pemikiran yang berpijak dan berorientasi 

pada metafisik transcendental, hukum semata mata 
hanya di lihat sebagai objek yang murni tanpa 
bersentuhan dengan politik, sosial budaya, moral 

agama, yang hukum hanya di maknai aturan tertulis, 
kumpulan kitab undang yang penuh dengan 
prosedur43, menginisiasi atas liberalisasi 

ketenagalistrikan dengan jalan memanfaatkan 
lembaga keuangan internasional. Bank Dunia dan 
lembaga pembangunan lainnya mendorong IPP 

dengan mengkondisikan pinjaman mereka pada 
partisipasi sektor swasta di sektor-sektor yang 
dikendalikan negara, dan beberapa bahkan 

memainkan peran yang lebih aktif dengan 
memberikan bantuan teknis secara langsung. 
Globalisasi pasar energi bukanlah fenomena baru, 

Selama berabad-abad, negara-negara telah 
memperdagangkan energi internasional. Menghadapi 
hegemoni kapitalisme global dalam ketenagalistrikan 

seharusnya negara-negara Asia Tenggara menpunyai 
strategi yang bisa menjaga kedaulan energi bagi 
negara-negara Asia Tenggara sendiri, karena 
kedaulatan energi suatu negara itu penting 

menyangkut listrik di jaman modern ini merupakan 
keperluan mendasar dan merupakan sarana sebagai 
sebab tumbuhnya ekomoni dan alat kesejahteraan 

sosial. 
Selain listrik merupakan kebutuhan 

mendasar, bisnis listrik merupakan bisnis kebutuhan 

pokok masyarakat yang pasti untung dan 
menguntungkan sekali, bila penyelenggaraan 
ketenagalistrikan itu di bilang merugi dan menuduh 

bila operator tenaga listrik di kelola perusahaan 
negara itu akan innefisiensi maka ini adalah sesuatu 
yang janggal dan lebih banyak di tiupkan oleh 

                                                             
Build–Operate–Transfer Approach in East Asia and the Pacific, 

http://ascelibrary.org 
41Liberalisasi dimulai pada tahun 1980-an dengan penekanan pada 

'privatisasi', namun perhatian tampaknya beralih ke reformasi 

peraturan di tahun 1990an, kebijakan privatisasi berpusat pada 

bentuk kepemilikan, dan khususnya mengenai pemindahan 

kepemilikan dari domain publik ke swasta;  David Levi Faur, The 

Politics of Liberalisation: Privatisation and Regulation-

Forcompetition in Europe’s and Latin America’s Telecoms and 

Electricity Industries, European Journal of Political Research 42: 

705–740, 2003, University of Haifa, Israel and University of 

Oxford, UK. 

lembaga-lembaga donor internasional yang 

merupakan kepanjangtanganan kapitalisme global. 
Untuk menjaga eksistensi suatu negara dari sisi 
kedaulatan energi listrik maka suatu konsep yang di 

ambil yaitu pengelolaan dan kepemilikan 
infrastruktur oleh pihak swasta harus di batasi oleh 
negara , dan negara harus mempunya infrastruktur 
ketenagalistrikan tersebut, boleh di miliki oleh pihak 

swasta tetapi dominasi pasokan listrik dan 
pembangkit harus dimiliki oleh negara.  

   Kapitalisme, neoliberalisme, dan Konsensus 

Washington, mempertinggi kesenjangan dan 

kemiskinan dunia. Tiga pilar utama yang mendukung 

konsep ini adalah penghematan fiskal, privatisasi, dan 

liberalisasi pasar, serta kesepakatan Letter of Intent 

yang diusulkan oleh IMF (International Monetary 

Fund). Pilar terakhir, yang menawarkan konsep 

ekonomi palliative, telah menjadi panduan dalam 

perencanaan dan implementasi kebijakan sosio-

ekonomi. Kesepakatan ini tampaknya menjadi buku 

sakral kebijakan negara sampai hari ini. Ayat-ayat suci 

ini adalah liberalisasi, pri vatisasi dan deregulasi, yang 

cenderung menimbulkan ancaman serius bagi 

negara-negara bangsa di dunia, yang berjuang untuk 

mewujudkan kemakmuran44. 

Proses liberalisasi ketenagalistrikan secara global 
menghasilkan perubahan besar dalam regulasi tenaga 
listrik di sebagian besar negara-negara Asia 

Tenggara, Model regulasi ketenagalistrikan yang 
sebelumnya diatur sebagai monopoli yang 
terintegrasi secara vertikal dan dimiliki oleh negara 

berubah kepemilikan atau penguasaan infrastruktur 
ketenagalistrikan  (pembangkit / pemasok listrik) di 
kuasai oleh pihak kapitalisme global. Dampak 
liberalisasi Liberalisasi di sektor energi listrik di 

Eropa berimbas ke negara-negara berkembang yaitu 
Asia Tenggara, di samping  karena krisis keuangan 
pada tahun 1997 di negara-negara Asia Tenggara, 

kapitalisme global melalui bank dunia menekan 
negara negara Asia tenggara untuk memprivatisasi 
infrastruktur ketenagalistrikan dengan cara merubah 

42Nela Vlahinić-Dizdarević, The Effects of Privatization in 

Electricity Sector: The Case of Southeast European Countries, 

January,2011, Researchgate. 
43 Paryono, Paradigma Transendental Dalam Penegakan Hukum, 

dalam Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2017,Hlm:283 
44 Elviandri, Farkhani, Khudzaifah Dimyati, dan Absori, The 

formulation of welfare state: The perspective of Maqāṣid al-

Sharī‘ah, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 

8, no.1 (2018), pp. 117-146, doi : 10.18326/ijims.v 8i1. 117-146.  
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undang-undang ketenagalistrikan yang berlaku di 

negara tersebut.  
 Keamanan pasokan energi listrik  dalam jangka 

pendek terpenuhi sementara kepentingan dalam 

jangka panjang akan menimbulkan masalah sebab 
dengan beralihnya kepemilikan infrastruktur energi 
listrik dari pihak negara ke tangan kapitalis maka 
keuntungan penyelenggaraan energi listrik tidak balik 

kepada negara tetapi ke kapitalis sehingga 
dikemudian hari negara akan kesulitan untuk 
membangun infrastruktur energi listrik memenuhi 

kebutuhan. Sudah menjadi hal umum bila investasi 
yang diproyeksikan yang hal ini pihak penguasa baru 
infrastruktur ketenagalistrikan yakni kapitalisme 

global akan enggan bila investasi baru pada tempat 
tidak menguntungkan seperti di Negara Philipina 
kecenderungan investasi di pembangkit-pembangkit 

yang arah flow energi di pusat kota begitupun di 
negara Indonesia kecenderungan investasi swasta 
bermain di pulau jawa yang memang pertumbuhan 

konsumennya tinggi jadi signifikan keuntungannya. 
  Singapura terutama bergantung pada gas alam 

untuk menghasilkan listriknya, dengan demikian 

singapura membutuhkan kebutuhan untuk 
memastikan bahwa pasokan impor gas alam dijamin 
serta mendapatkannya dengan harga kompetitif 

karena pembangkit listrik di singapura sangat 
tergantung pada pasokan gas. Pembangkit listrik di 
singapura mendapat pasokan gas dari pulau Sumatra 

total sekitar  750 MMBTU. 
Berbeda dengan situasi negara Malaysia yang 

negara nya ada di dua tempat pulau sehingga 
mempermudah operasional energi listrik, sehingga 

lebih efisien, dan pemerintah Malaysia melalui 
perusahaan listrik negara Malaysia bagian Serawak 
yang saham di miliki negara Malaysia dan swasta yaitu 

(Sesco) bisa melebarkan sayap dengan menjual 
energi listrik ke negara Indonesia tepatnya di pulau 
Kalimantan45, Interkoneksi sub-regional dan 

                                                             
45 Seperti kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang 

ketenagalisia strikan, di pulau Kalimantan wilayah negara 

Republik Indonesia yang kesulitan mendapatkan tambahan 

pasokan energi karena gagalnya proyek proyek pembangkit 

listrik oleh pemerintah Indonesia. Syarikat SESCO Berhad, 

dahulunya dikenali sebagai Perbadanan Pembekalan Letrik 

Sarawak (SESCO) telah diswastakan pada 1 Julai 2005. SESCO 

bertanggungjawab tenaga listrik di negeri Sarawak, SESCO 

dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sarawak (51.6%) dan Sarawak 

Enterprise Corporation Berhad (45%). 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Syarikat SESCO Berhad , di akses 

tanggal 18-9-2018 pukul 13:30 WIB. 
46Cikarang Listrindo Tbk (POWR) didirikan tanggal 28 Juli 1990 dan 

mulai beroperasi secara komersial bulan November 1993. 

Cikarang Listrindo memperoleh izin untuk memasok listrik bagi 

Publik ke lima kawasan industri di wilayah Cikarang untuk periode 

30 tahun pada tanggal 11 Desember 2006 dari Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada tanggal 07 Juni 2016, POWR 

memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 

pengembangan pasar listrik lintas batas (seperti 

konektivitas sub-regional Serawak Malaysia dan 
Jaringan listrik di Pulau Kalimantan wilayah Indonesia, 
di sinilah peran kapitalisme global dengan memainkan 

peran negara untuk transfer energi listrik antar 
negara yang memang kapitalis memiliki sebagian 
saham di perusahaan listrik negara tersebut dan hal 
ini banyak di adopsi oleh negara Asia Tenggara, 

berlainan yang di terapkan oleh Indonesia . Di 
Indonesia pihak swasta bermain di pembangkitan 
dengan pola BOT atau kepemilikan penuh terhadap 

pembangkit Listrik yang berada pada sistem jaringan 
listrik yang kuat seperti pulau Jawa.  

Reformasi ketenagalistrikan di Negara Thailand, 

program reformasi regulasi ketenagalistrikan juga 
dipengaruhi oleh IMF, negara Thailand meminta 
bantuan keuangan setelah krisis keuangan Thailand 

1997. pemerintah Thailand harus meliberalisasi dan 
melakukan deregulasi sektor kelistrikan dalam 
rangka meningkatkan efisiensi sektor. Langkah awal 

liberalisasi listrik adalah dengan diperkenalkannya 
partisipasi swasta  (Independent Power Produser). 
Reformasi regulasi ketenagalistrikan terjadi di 

Malaysia ketika pemerintah memulai sebuah 
program privatisasi ambisius dari pertengahan 1980-
an dan di sebabkan harga energi primer yang tinggi. 

Seiring terjadinya krisis keuangan 1997-98, proses 
regulasi, Subsidi gas yang tinggi, LNG yang mahal dan 
penurunan produksi gas telah menciptakan masalah 

keamanan pasokan untuk industri listrik di Malaysia.  
  Pemerintah Indonesia meliberalisasi 

pengusahaan listrik di bidang pembangkitan yaitu di 
pembangkitan Paiton Jawa Timur pada tahun 1980-

an. Sektor kelistrikan di negera Indonesia diatur 
dalam UU No. 15 tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan yang dibuat pada masa Orde Baru. 

UU No.15 Tahun 1985 memberikan akses bagi 
swasta untuk ambil bagian dalam sektor kelistrikan46.  
Pada Kasus paiton tahun 1980-an, harga listrik di 

POWR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.608.716.000 saham 

dengan nilai nominal Rp200,- per saham dengan harga penawaran 

Rp1.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juni 201646. Cikarang 

Listrindo juga menjadi emiten pembangkit listrik pertama yang 

melantai di BEI. Meski menjadi yang pertama, namun perusahaan 

terbilang cukup besar. Terbukti di 2015 perseroan berhasil 

meraup pendapatan sebesar USD165 juta serta laba bersih 

sebesar USD80 juta. Di mana pada 23 tahun yang lalu, perseroan 

memulai dengan hanya membangun pembangkit listrik untuk 

kebutuhan kawasan industri di Bekasi hanya sebesar 60 mega watt 

(mw). "Kita mulai dulu awalnya 60 mw, sampai saat ini sudah 1.144 

mw," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (14/6/2016)46. PT 

Cikarang Listrindo Tbk (POWR) baru saja merealisasikan 

pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) hari 

ini. Seiring dengan hal itu perseroan juga melakukan divestasi 

saham.. Direktur Keuangan Cikarang Listrindo Christanto Pranata 

menjelaskan, tahun ini perseroan memperoleh dana segar hingga 

Rp3,6 triliun. Dana tersebut berasal dari IPO Rp2,4 triliun dengan 

melepas 10 persen sahamnya serta melakukan divestasi saham46. 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Sarawak
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Negeri_Sarawak
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarawak_Enterprise_Corporation_Berhad&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarawak_Enterprise_Corporation_Berhad&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Syarikat%20SESCO%20Berhad
http://www.britama.com/index.php/tag/powr/
http://www.britama.com/index.php/2016/06/penawaran-umum-perdana-saham-pt-cikarang-listrindo-tbk-powr/
http://www.britama.com/index.php/2016/06/penawaran-umum-perdana-saham-pt-cikarang-listrindo-tbk-powr/
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kendalikan oleh pemerintah yang berkuasa tanpa 

persetujuan DPR dan nilainya sangat besar dan 
menjerat keuangan PT PLN Persero47. krisis Asia 
1997, International Monetary Fund (IMF) pun datang 

dengan ‘resep’ ekonominya yang tertuang dalam 
Letter of Intent (LOI), seperti yang tertuang dalam 
butir 20 LOI, adalah liberalisasi sektor 
ketenagalistrikan dengan mencabut hak monopoli 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah 
Indonesia mengesahkan UU No.20 tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan, ini merupakan produk 

hukum pertama yang melikuidasi hak monopoli 
Perusahaan Listrik Negara (PLN). Liberalisasi listrik 
ini sempat tertahan ketika Mahkamah Konstitusi 

(MK) membatalkan UU No.20 Tahun 2002. 
Pemerintah Indonesia (Joko Widodo) tahun 2014 
mulai membangun pembangkit listrik mencapai 

35.000 Megawatt hingga 2019, program 35 ribu MW 
ini dengan melihat tabel 1,2,3 akan nampak bahwa 
pertumbuhan investasi swasta di Indonesia sangat 

signifikan bahkan pada tahun 2019 akan berimbang 
antara pembangkit listrik milik swasta dan milik 
negara Indonesia secara keseluruhan tetapi untuk di 

pulau jawa lebih dominan kepemilikan swasta, 
selanjutnya setelah tahun 2019 kepemilikan swata 
akan lebih dominan , hal berdasarkan data proyek 

infrastruktur ketenagalistrikan yang di rilis oleh 
pemerintah Indonesia: pada table.1. Di Indonesia 
cengkeraman ideologi kapitalisme sangatlah terasa, 

kebijakan-kebijakan pro kapitalis, yaitu pihak kapitalis 
mendapatkan titik titik bisnis pembangkit energi 
listrik pada tempat yang sangat menguntungkan48 
secara bisnis sedangkan titik-titik yang pertumbuhan 

konsumen rendah , regulasi di Indonesia 
memberikan mandat kepada pemerintah (PLN) 
untuk memenuhi kebutuhan energi listrik area 

tersebut.  
 

4. Kesimpulan 

Deregulasi ketenagalistrikan  di negara maju 
memaksa perusahaan untuk mencari peluang investasi 
di negara berkembang. Ketersediaan sumber energi 

yang andal dan memadai sangat penting bagi 
pembangunan industri dan sosio-ekonomi yang 
berkelanjutan di negara manapun termasuk negara-

negara di Asia Tenggara. Kapitalisme global melalui 

                                                             
Dengan dana tersebut biasanya perusahaan akan gencar 

melakukan ekspansi. Namun Christianto mengakui pihaknya 

belum akan menggunakan dana tersebut. Dana itu akan disimpan 

untuk mendanai proyek-proyek di masa depan. "Untuk mendanai 

ekspansi di masa mendatang dalam jangka panjang.  

http://britama.com/index.php/2016/06/sejarah-dan-profil-singkat-

powr/. 

https://economy.okezone.com/read/2016/06/14/278/1414547/re

kam-jejak-cikarang-listrindo-sebelum-masuk-bursa. 
47 Suryo Utoro, Proses formulasi kebijakan privatisasi pembangunan 

listrik Indonesia pada tahun 1980-an :: Kasus Listrik Swasta PLTU 

Bank Dunia dan lembaga pembangunan lainnya 

mendorong IPP dengan mengkondisikan pinjaman 
mereka pada partisipasi sektor swasta di sektor- yang 
dikendalikan negara yaitu ketenagalistrikan, dan 

beberapa bahkan memainkan peran yang lebih aktif 
dengan memberikan bantuan teknis secara langsung ke 
negara-negara Asia Tenggara. Liberalisasi secara global 
menghasilkan perubahan besar dalam pasar listrik, 

industri tenaga listrik di sebagian besar negara diatur 
sebagai monopoli yang terintegrasi secara vertikal dan 
dimiliki oleh negara berubah kepemilikan ke pihak 

kapitalisme global baik  secara sebagian atau 
seluruhnya yang hal ini melanda negara-negara di Asia 
Tenggara. Dengan mempengaruhi regulasi 

ketenagalistrikan suatu negara , pihak kapitalis 
selanjutnya berusaha memiliki infrastruktur 
ketenagalistrikan di titik yang secara  bisnis energi 

mapan dan dengan jalan memiliki sebagian saham 
pengusahaan listrik suatu negara yang selanjutnya 
menginisiasi kerja sama antar negara dalam jual beli 

listrik (kebijakan regulasi ketenagalistrikan pemerintah 
suatu negara di manfaatkan untuk mengeruk 
keuntungan dari bisnis suatu koneksi jaringan energi 

listrik antar negara). Koneksi ketenagalistrikan antar 
negara lebih mencerminkan kepentingan bisnis 
kapitalis di banding dengan kebutuhan konsumsi energi 

listrik suatu wilayah negara tersebut.  
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