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RESUME PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
Perkara Nomor 7P/HUM/2018 

 
UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL 
SAHAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM 
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) YANG TELAH BERBENTUK SAHAM MILIK 
NEGARA PADA BUMN 

Dalam permohonan pengujian materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, diajukan oleh Yayasan 

Hukum Energi dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat Studi Hukum Energi dan 

Pertambangan/PUSHEP), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid 

Jakarata, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Ir. Agus Pambagio, MEA., CPN., Ir. Marwan Batubara, 

M.Sc., Dr. Ir. Lukman Malanuang, M.Si., memberi kuasa kepada Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., 

M.M., Suyanto, S.H., M.H., Jamil B., S.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., yang semuanya adalah 

advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Koalisi Masyarakat 

Penyelamat BUMN. 

Jenis Perkara : Permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium terhadap UU No 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

Pokok Perkara : Pengujian materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke 

Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia 

Asahan Aluminium [Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4] 

Amar Putusan : Menolak permohonan keberatan hak uji materiil 

Tanggal Putusan : Selasa, 6 Maret 2018 

 

Substansi Masalah 

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

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) yang menyatakan“Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Pengertian “dikuasai oleh negara” menurut Mahkamah 
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Konstitusi dalam beberapa putusannya diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara 

dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia 

atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, 

termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber 

kekayaan dimaksud. 

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara 

untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 

(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk 

tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi peringkat pertama dan yang paling 

utama sebagai wujud penguasaan negara adalah fungsi pengelolaan (beheersdaad) 

dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui 

keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Berpijak pada hal ini, 

maka kepemilikan saham secara langsung oleh negara pada BUMN yang mengelola sumber 

daya alam pertambangan mineral dan batubara harus tetap dijaga, termasuk kepemilikan 

langsung negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk. tiga BUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan 

mineral dan batubara. 

Dengan tetap menjadi BUMN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., 

dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mempunyai peran strategis sebagai pelaksana penguasaan 

negara atas sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara dan turut mendukung 

dalam tercapai tujuan nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat. Kepemilikan BUMN oleh negara menjamin akses langsung negara terhadap 

BUMN untuk menjamin agar BUMN tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan 

pembentukkannya dan tetap berorientasi untuk kepentingan negara dan masyarakat. 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Berdasarkan hal tersebut,   maka   kekayaan/keuangan   BUMN   merupakan  keuangan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. Dengan status 

menjadi BUMN dan secara tegas diatur bahwa keuangannya   merupakan   keuangan   

negara,  maka   kontrol Negara kepada BUMN termasuk kepada PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. akan jauh lebih 

efektif dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan Negara. 

 

Alasan Permohonan 

Bahwa penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan 

Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara 

Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk. yang diatur dalam Pasal 1 PP 47/2017 a quo bertentangan dengan 

dengan Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara. 
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Dengan dialihkannya seluruh saham negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT 

Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., maka berakibat negara tidak lagi 

memiliki saham secara langsung (kepemilikan langsung) pada ketiga BUMN a quo yang 

notabene merupakan BUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan 

batubara. Ketiadaan kepemilikan secara langsung ini berarti menjauhkan penguasaan 

negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU 

Minerba dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan demikian penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT 

Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan saham milik negara 

pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk berpotensi terjadi privatisasi dan penjualan aset terhadap ketiga eks BUMN a 

quo tanpa diketahui oleh Negara. Sebuah BUMN termasuk PT Aneka Tambang (Persero) 

Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk bisa saja dijual 

(privatisasi/divestasi) dengan cara dijadikan dulu anak perusahaan BUMN holding dan 

setelah itu kapan saja dapat dijual oleh BUMN induknya tanpa melalui mekanisme kontrol 

oleh Negara sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU Keuangan Negara serta tanpa 

perlu persetujuan DPR RI. 

Dengan tidak lagi berstatus menjadi BUMN, maka PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT 

Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak akan lagi memberikan 

penerimaan negara secara langsung, karena keuntungan dari ketiga eks BUMN a quo tidak 

diserahkan secara langsung kepada negara, melainkan kepada PT Indonesia Asahan 

Aluminium (Persero) selaku BUMN induk holdingnya, baru kemudian PT Indonesia Asahan 

Aluminium (Persero) menyetor kepada negara sesuai dengan posisi keuangan PT Indonesia 

Asahan Aluminium (Persero). Artinya hasil keuntungan eks ketiga BUMN a quo tidak bisa 

langsung diterima negara dan jumlahnya belum tentu sama dengan keuntungan sebenarnya 

dari ketiga eks BUMN a quo karena tergantung kondisi keuangan  PT  Indonesia  Asahan  

Aluminium  (Persero) selaku holdingnya, yang bisa jadi melakukan subsidi silang terhadap 

anak perusahaan lain. 

Ketentuan Pasal 4 PP 47/2017 yang mengatur tentang akibat dari pengalihan saham milik 

negara pada ketiga BUMN a quo kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 

menjadikan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk. menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) UU 

BUMN yang berbunyi “Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” 

 

Pasal Yang Di Uji 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4,  

 

Pertimbangan Hukum Hakim 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para 

Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Bahwa yang menjadi objek permohonan 

keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara 

Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia 

Asahan Aluminium. 

Sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para 

Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi 

persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek 

permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para 

Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil. 

Bahwa Pemohon I (Yayasan Hukum Energi dan Pemberdayaan Masyarakat) berkedudukan di 

Depok, adalah sebuah yayasan yang menurut ketentuan anggaran dasarnya didirikan 

dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan, khusus di bidang 

kemanusiaan melakukan kegiatan antara lain; a. memberi bantuan hukum kepada 

masyarakat,  b. penyelenggaraan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, 

c.   penyelenggaraan     kegiatan     pengembangan     dan     pemberdayaan      masyarakat,    

d. pendampingan dan pemberian konsultasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 

di bidang hukum dan pengembangan  masyarakat,  e.  berperan  aktif  dalam  proses 

penegakan hukum,  pembentukan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan, serta 

pembaruan  hukum .  Selanjutnya  Pemohon  I  telah membuktikan sebagai badan hukum 

yang berdasarkan anggaran dasarnya telah ternyata bahwa maksud dan tujuan yayasan 

tersebut adalah berperan aktif dalam proses penegakan hukum, pembentukan hukum dan 

peraturan perundang-undangan, serta pembaruan hukum, yang di dalamnya mencakup 

substansi permohonan a quo, sehingga Mahkamah Agung berpendapat Pemohon I memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Sedangkan  sebaliknya,  Pemohon  II-VI  tidak menerangkan dengan  jelas  kerugian  hak  

berkenaan  dengan  kualifikasinya  sebagai pengurus LKBH Universitas Sahid Jakarta, dosen, 

serta warga negara akibat diberlakukannya objek hak uji materiil a quo, sehingga tidak 

tampak adanya hubungan kepentingan antara substansi permohonan dan kualifikasi 

Pemohon II-VI yang bertindak atas nama LKBH Universitas Sahid Jakarta, dosen, maupun 

sebagai warga negara. Artinya, Pemohon II-VI tidak dapat membuktikan adanya kerugian 

yang secara langsung diakibatkan oleh berlakunya objek hak uji materiil, karena hal tersebut 

seharusnya didasarkan pada adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 

kerugian yang diderita dengan berlakunya ketentuan objek hak uji materiil, sehingga 

terpenuhi asas point d’interet point d’action. Dengan kata lain, tidak terdapat kerugian 

Pemohon II-VI yang bersifat spesifik, aktual, atau potensial yang menurut penalaran wajar 

dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat diterbitkannya objek hak uji materiil, dan oleh 

karenanya Mahkamah Agung berpendapat Pemohon II-VI tidak memiliki kedudukan hukum  

(legal standing) sebagai pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo. 
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Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon I yang kemudian dibantah oleh 

Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti  surat/tulisan  yang  

diajukan  oleh  Pemohon  I  dan  Termohon, 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon I tidak dapat 

dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa objek permohonan hak uji materiil ini tidak dapat dipisahkan dengan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 21 P/HUM/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang menguji 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan 

Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dengan amar 

putusan menolak permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pertimbangan 

hukumnya relevan dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permohonan 

keberatan hak uji materiil ini, dan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2016 tersebut selanjutnya melandasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2017 (objek permohonan hak uji materiil); 

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara diketahui bahwa pinjaman/hibah/penyertaan modal negara 

dapat dilakukan oleh negara dengan mengambil harta yang bersumber dari kekayaan 

negara, sehingga berdasarkan prinsip tersebut maka pengelolaannya diperlukan 

persetujuan dari DPR sebagai representasi perwakilan rakyat melalui mekanisme APBN. 

Persetujuan DPR tersebut pada prinsipnya adalah persetujuan berupa perubahan bentuk 

dari kekayaan negara menjadi kekayaan   negara   yang   dipisahkan   dalam   bentuk   

saham   yang ditempatkan pada BUMN atau Perseroan; 

3. Bahwa mengenai makna “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945, 

sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 

2004, merinci bentuk penguasaan negara memiliki 5 (lima) makna, yaitu untuk 

mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 

(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). 

Selanjutnya BUMN yang sebagian sahamnya telah dialihkan kepada BUMN lain dan 

menjadi anak perusahaan pada BUMN lain, tetap berstatus sebagai Perusahaan Negara 

mengingat masih terdapat kepemilikan negara berupa saham dengan hak istimewa. Hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Keuangan Negara yang 

menyatakan bahwa “Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”; 

4. Bahwa holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi, karena privatisasi bertujuan  salah  

satunya  untuk  memperluas  kepemilikan masyarakat, namun dalam holdingisasi 

kepemilikan saham mayoritas masih dalam penguasaan negara melalui BUMN induk, 

dan dalam praktiknya holdingisasi beberapa BUMN pernah dilakukan pemerintah 

terhadap beberapa BUMN yang sejenis, seperti PT Pupuk Sriwijaya dengan beberapa 

BUMN sejenis, dan PT Perkebunan Nusantara. Dengan demikian dalil Pemohon I yang 

menyatakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 bertentangan dengan 
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Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara, tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak. 

 

 

 

Isi/Amar Putusan  

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon I: Yayasan Hukum Energi 
dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan/PUSHEP) 
tersebut; 

2. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon II: Lembaga Konsultasi 

dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta, Pemohon III: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., 
Pemohon IV: Ir. Agus Pmbagio, MEA., Pemohon V: Ir. Marwan Batubara, M.Sc., Pemohon VI: 
Dr. Ir. Lukman Malanuang, M.Si., tidak diterima; 

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah); 

 


