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RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
Perkara Nomor 17/PUU-XIV/2016 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN 
(UU NOMOR 30 TAHUN 2009) TERKAIT PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PELAKSANAAN 

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 
 

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan Mohamad Sabar 

Musman 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan   [Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1)] 

Amar Putusan :  

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

Tanggal Putusan : Selasa, 21 Juni 2016 

 

Substansi Masalah 

Pemohon menduga adanya konspirasi mafia energi ketenagalistrikan seperti mafia energi 

BBM agar pembangkit diesel PLN terus dipertahankan agar mafia energi BBM ini tetap 

diuntungkan selama mungkin. Sebagai warganegara tentunya mempunyai hak bela negara 

agar negara dan bangsa ini terlepas dari segala bentuk penjajahan yang menyengsarakan 

rakyat banyak, khususnya rakyat luar pulau Jawa. Pemohon melihat persoalan bertambah 

parah ketika pembangkit listrik non BBM sebagai pengganti pembangkit diesel menggunakan 

teknologi China dan akhirnya terjadi keterlambatan dan performance pembangkit PLTU  yang 

buruk. Seharusnya untuk luar pulau Jawa diberikan pembangkit yang andal berkwalitas 

Eropa/Jepang seperti zaman Pak Harto.  

Alasan pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli pembangkit PLTU kelas 

Eropa/Jepang dan pembiaran pemborosan subsidi BBM pembangkit dengan label subsidi 

listrik Rp 500 triliun itu justru membuktikan bahwa UU ini tidak mampu menjalankan amanat 

sesuai konstitusi dan memperlihatkan mafia energi begitu kuat menjajah bangsa sendiri 

melalui rekayasa undang-undang. Secara umum Pemohon sebagai warganegara dan sebagai 

mahasiwa magister teknik industri melihat bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan ini tidak akan efektif dan efisien dalam upaya negara mencapai ketahanan 

energi dan ketahanan nasional. 
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Alasan Permohonan 

Dalam penyusunan UU Ketenagalistrikan, asas efisiensi berkeadilan adalah tujuan utama. 

Asas efisiensi berkeadilan akan lebih mudah terukur dibandingkan dengan asas kepentingan 

bersama yang lebih bernuansa politis. Program privatisasi seharusnya juga mengikuti asas 

efisiensi berkeadilan, karena “jurang perbedaan kondisi kelistrikan” antara pulau Jawa dan 

luar pulau Jawa begitu timpang, perusahaan “public utility” seperti PLN adalah “naturally 

monopolistic” dimana asas ini juga diakui di negara- negara Uni-Eropa, sehingga kepentingan 

nasional adalah utama sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pembuat UU seharusnya 

mempunyai visi misi asas efisiensi berkeadilan khususnya UU terkait energi primer seperti 

BBM dan gas yakni di UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Angkutan Jalan, dan UU 

Kereta Api. Pemohon tidak melihat adanya titik ujung penanggung jawab atas ketidak-

efisienan energi ketenagalistrikan ini selama lebih dari 17 tahun sejak tahun 1998 khususnya 

untuk luar pulau Jawa, seharusnya ada Komisi Energi yang bertanggung jawab atas perbaikan 

ketahanan energi secepatnya agar tercapai tujuan konstitusi. Kewenangan Komisi Energi 

bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Public Service Obligation (PSO) diteruskan ke 

PLN dengan kewenangan PKUK untuk memperbaiki ketahanan energi. Presiden terlalu 

banyak yang diurus dari A sampai Z, Menteri ESDM akan berlindung berdasarkan UU bahwa 

PLN sudah diberi subsidi energi BBM pembangkit PLN untuk memperbaiki efisiensi, PLN juga 

akan berdalih bahwa ketahanan energi adalah tanggung jawab pemerintah, Dewan Energi 

Nasional (DEN) hanya mempunyai kewenangan terbatas sebagai penasehat. 

Menurut Pemohon, ujung tombak tanggung jawab perbaikan efisiensi/ketahanan energi ada 

di PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, kalau PLN hanya pasif dan diberikan 

subsidi BBM pembangkit, maka cita-cita ketahanan energi tidak akan tercapai. 

Kewenangan daerah dalam bingkai otonomi daerah yang tidak kompeten dalam bidang 

ketenagalistrikan akan menjauhkan cita-cita ketahanan nasional. Pemohon melihat 

pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi tentang asas efisiensi berkeadilan 

pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) , Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) 

Undang- Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

 

Pasal Yang Di Uji 

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1)  

 

Pertimbangan Hukum Hakim 

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 3 ayat   (1), Pasal 4 ayat (1), 

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 

ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya: 

1. Bahwa Pemohon mengajukan judicial review adalah bentuk bela negara sebagai 

warga negara Indonesia. Pemohon memohon agar kewenangan PLN sebagai 
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Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dipulihkan, subsidi listrik dihapus, 

dan kebijakan subsidi listrik digantikan kebijakan Public Service Obligation sesuai 

dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara yang lebih akuntabel demi tercapainya sistem kelistrikan yang efisien dan 

berkeadilan. 

2. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik luar pulau Jawa sejak tahun 2004 adalah akibat 

Pemerintah Pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan energi yang 

ekonomis dan tersedia untuk rakyat dengan dalih prinsip otonomi daerah. Pada 

kenyataannya krisis listrik di luar pulau Jawa adalah akibat 90 persen pembangkit 

listriknya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tidak 

ekonomis sejak tahun 1998. Adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat menggantikan 

semua pembangkit  listrik non bahan bakar minyak (BBM) luar pulau Jawa dengan 

pembangkit listrik yang andal dan ekonomis seperti pembangkit listrik tenaga uap 

(PLTU), pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS) di mana di dunia internasional PLTS ini telah terbukti semakin ekonomis dan 

mampu memberikan perbaikan tingkat elektrifikasi desa dan pulau terpencil. Peran 

PT PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan atau PKUK telah dilemahkan dalam 

UU 30/2009 ini. 

3. Bahwa akibat in-efisiensi operasi pembangkit PLN luar pulau Jawa ini, maka kondisi 

ketersediaan dan keandalan listrik semakin buruk, pemadaman dan “byar-pet” terjadi 

di mana-mana, penderitaan rakyat semakin parah disaat harga BBM semakin tinggi. 

Sementara subsidi listrik dalam bingkai subsidi BBM pembangkit PLTD telah melebihi 

angka Rp. 500 triliun. Justru ini menunjukkan pengingkaran dari penjelasan 

pemerintah tentang alasan pembentukan UU 30/2009. Jika untuk kebutuhan subsidi 

listrik yang raksasa ini diperoleh dari hutang luar negeri ataupun dari pajak negara, 

tentu biaya kesehatan, sosial, infrastruktur penting akan berkurang, akibatnya 

perbaikan perekonomian semakin sulit dicapai, hak-hak konstitusional Pemohon akan 

terpangkas akibat kondisi ini. 

4. Pasal-pasal dalam UU 30/2009 menunjukkan inkompetensi kewenangan Pemerintah 

Daerah seharusnya adalah sebagai Pelanggan  (Customer) dimana kompetensi PLN 

adalah sebagai perusahaan Utilitas Publik Ketenagalistrikan yang tugasnya melayani 

daerah. Asas kepentingan otonomi daerah yang ingin diterapkan pada UU 30/2009 

tentang Ketenagalistrikan justru menunjukkan Pemerintah ingin menghindar dari 

tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan rakyat. Tata-kelola baru oleh 

Pemerintah Daerah yang tidak kompeten di bidang utilitas publik ketenagalistrikan 

yang tidak akan berjalan mengingat faktor sumber daya manusia pemerintah daerah 

dan ini justru tidak akan efektif dan efisien. 

5. Bahwa adalah kewajiban negara untuk menyempurnakan fungsi PLN sebagai 

perusahaan “Public Utility” dengan kewenangan PKUK yang memberikan dukungan 

penuh secara keuangan dalam bentuk anggaran Fungsi Kemanfaatan Umum atau PSO 

(Public Service Obligation). Namun sayang ternyata PLN sebagai PKUK tidak diberikan 

anggaran PSO untuk membangun pembangkit listrik non bahan bakar minyak (non 

BBM) dengan teknologi tinggi yang ekonomis dan andal untuk menggantikan 
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pembangkit listrik diesel  (PLTD) yang sudah tidak ekonomis secara komersial sejak 

tahun 1998. 

6. Bahwa menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kenyataannya bahwa 

selama 17 tahun ketidak-efisienan dan kerugian negara telah dibiarkan berlangsung 

sementara kewenangan PLN sebagai PKUK dengan sengaja telah dicabut tanpa 

pertimbangan dengan seksama. 

7. Bahwa pembentukan BUMD ketenagalistrikan, koperasi, dan swadaya masyarakat 

sesuai dengan UU 30/2009 di daerah adalah tidak efektif untuk mempercepat 

pembangunan ketenagalistrikan mengingat faktor padat modal, teknologi kelistrikan, 

dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah.  

Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut 

Mahkamah, permohonan Pemohon lebih banyak berbicara mengenai in-efisiensi PLN serta 

usulan Pemohon tentang PLN seharusnya, tanpa memberikan argumen mengenai 

pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Selain itu, dalam 

petitum permohonannya Pemohon juga meminta pembatalan seluruh UU 30/2009 tanpa 

memberi penjelasan atau argumentasi hukum apakah pasal yang dimohonkan pengujian 

tersebut merupakan pasal jantung sebagaimana pasal dalam Undang- Undang Nomor 20 

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah. Padahal, Pasal 

30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang 

jelas mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 17 Februari 2016, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada 

Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon 

tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma 

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 

terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 

permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, 

Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan 

pokok permohonan Pemohon. 

 

Dasar Konstitusional yang Digunakan 

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. 
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Isi/Amar Putusan  

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 


