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Sumber Masalah

UU No. 20 tahun 2002 Tentang 

Ketenagalistrikan

• UU 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan, menganut prinsip

kompetisi dan prinsip unbandling dalam penyediaan listrik untuk

kepntingan umum. Pasal 16 UU tersebut : “Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”.

• Nafas UU 20/2002, adalah liberaliusasi yaitu penyediaan tenaga

listrik harus dilakukan berdasarkan prinsip kompetisi. Hanya

usaha transmisi yang tidak dikompetisikan dan BUMN hanya

diberikan prioritas.

• Karena itulah MK membatalkan UU tersebut secara keseluruhan

melalui putusan 001-021-022/PUU-I/2003



Pasal 10 UU 30/2009

• (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:

• a. pembangkitan tenaga listrik;

• b. transmisi tenaga listrik;

• c. distribusi tenaga listrik; dan/atau

• d. penjualan tenaga listrik.

• (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

terintegrasi.



• (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

• (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya

meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan

tenaga listrik.

• (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.



Pasal 11 

UU 30/2009
• (1) Usaha penyediaan t enaga listrik

kepentingan umum sebagaimana dimaksud

unt uk  

dalam

Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, badan usaha

swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang

berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

• (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.



• 3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan

tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

kewenangannya memberi kesempatan kepada badan

usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi

sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik

terintegrasi.

• (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan

usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan

tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib

menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan

tenaga listrik.



Amar Putusan

• Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila

rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut

diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling

dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol

negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”;



• Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

bersyarat dan tidak memiliki kekuatan

secara 

hukum

mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip

“dikuasai oleh negara”;



Makna Pasal 10 ayat (2)

• Pasal 10 ayat (2) menyatakan “Usaha penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara terintegrasi.”

• Dengan adanya putusan MK tersebut, Pasal 10 ayat (2), bermakna

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,

dapat dilakukan secara terintegrasi sepanjang tidak

menghilangkan kontrol negara berdasarkan prinsip “dikuasai

oleh negara”,

• Atau sebaliknya dengan kalimat negatif : “Usaha penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan umum, tidak dapat dilakukan

secara terintegrasi jika menghilangkan kontrol negara

berdasarkan prinsip “dikuasai oleh negara”,



• Frasa “dapat dilakukan secara terintegrasi”, bermakna

bahwa tidak dilarang untuk tidak dilakukan secara

terintegrasi (unbundling).

• Dengan demikian, usaha penyediaan tenaga listrik, dapat

dilakukan secara terintegrasi maupun tidak terintegrasi

sepanjang tidak menghilangkan kontrol negara

berdasarkan prinsip “dikuasai oleh negara”.

• Dengan demikian, prinsip dasar dalam putusan

tersebut adalah dalam penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan tidak boleh menghilangkan kontrol

negara berdasarkan prinsip “dikuasai oleh negara”.



• Putusan MK No. 149 / PUU- VII/ 2009 , menolak

permohonan Pemohon yang memohon pembatalan Pasal

10 ayat (2), yang berarti bahwa prinsip dasarnya bahwa

baik bundling maupun unbundling dalam usaha  

penyediaan tenaga listrik dapat dibenarkan, karena
unbundling yang dilarang menurut putusan MK tahun

2003 adalah tidak diperbolehkannya usaha yang

terintegrasi (bundling).

• UU 30 Tahun 2009, memungkinkan untuk unbandling  

berdasarkan Pasal 10.



Makna Penguasaan Negara

• Makna Pertama; dikuasai oleh negara bila negara melakukan

kekuasaan “mengatur (regelendaad), mengurus (bestuuradaad),

mengelola (beheersdaad), mengawasi (toezichthoedensdaad).

(Putusan MK 001-021-022/PUU-I/2003).

• Makna Kedua; unsur terpenting dari penguasaan negara

adalah “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dengan

empat tolok ukur yaitu : (i) kemanfaatan sumber daya alam

bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam

bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan

manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap

hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber

daya alam; (Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, hal. 161).



• Makna Ketiga, untuk mecapai tujuan penguasaan negara yaitu

“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka bentuk

penguasaan negara diberi peringkat berdasarkan kemampuan

negara, yaitu : Peringkat Pertama; negara melakukan

pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam;

Peringkat Kedua; negara membuat kebijakan dan pengurusan;

serta Peringkat Ketiga; negara melakukan pengatruan dan

pengawasan (Putusan No. 36/PUU-X/2012, hal. 101).

• Sepanjang negara mampu melakukan penguasaan SDA dan

produksi yang penting bagi negara, maka negara harus

mengambil bentuk penguasaan Tingkat Pertama. Selanjutnya

apabila belum mampu, maka penguasaan peringkat kedua, dan

seterusnya peringkat ketiga sebagai peringkat yang benar-

benar dalam keadaan lemah.



Kesimpulan

111 /2015 memberi• Dengan putusan M K  

penguatan pada aspek
No.

pada kontrol negara atas
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,

yaitu negara harus memiliki kontrol atas usaha

penyediaan tenaga listrik baik yang dilakukan secara

terintegrasi maupun secara tidak terintegrasi

(unbundling).
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