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Menelaah Putusan MK
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Pasal 22A UUD 1945

Putusan MK No. 27/PUU-
VII/2009: sepanjang UU, tata tertib produk
lembaga negara, dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mekanisme/ 
formil-prosedural mengalir dari delegasi
kewenangan menurut konstitusi, maka dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu
uji dalam pengujian formil

Pertimbangan MK paragraf [3.18]: jika
terdapat kebutuhan baru, maka terbuka ruang
untuk melakukan perubahan terhadap
Lampiran UU 12/2011.

Teknik/metode apapun dalam melakukan
penyederhanaan UU, menghilangkan tumpang
tindih UU, ataupun mempercepat proses 
pembentukan UU, bukanlah persoalan
konstitusionalitas sepanjang sudah diadopsi di 
dalam UU tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Mahkamah memerintahkan segera dibentuk
landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi
pedoman di dalam pembentukan
UU menggunakan metode omnibus law.

Berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk
tersebut, UU 11/2020 dilakukan perbaikan.

1. Substansi Penting dalam Putusan MK



Apabila dalam waktu 2 tahun UU 11/2020 tidak
dilakukan perbaikan, maka UU 11/2020 menjadi
inkonstitusional secara permanen.

Dampak UU 11/2020 menjadi inkonstitusional
permanen: UU/pasal-pasal/materi muatan UU 
yang telah dicabut/diubah harus dinyatakan
berlaku kembali.

Hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak
luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, 
termasuk tidak dibenarkannya membentuk
peraturan pelaksana baru serta tidak
dibenarkan pula penyelenggara negara 
melakukan pengambilan kebijakan strategis.

Pertimbangan MK paragraf [3.20]: tanpa
bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a 
quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak
diajukan permohonan pengujian secara materiil di 
Mahkamah, sementara Mahkamah belum
mengadili UU a quo secara materiil maka dalam
melakukan perbaikan proses pembentukan UU a 
quo, pembentuk undang-undang memiliki
kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa
substansi yang menjadi keberatan dari beberapa
kelompok masyarakat.

MK tidak menilai konstitusionalitas
materiil dari UU 11/2020

Tidak berpengaruh secara
langsung dan segera terhadap
peraturan derivat dari UU 
11/2020



2. Interpretasi Dampak Masa Transisi
Amandemen UU 
12/2011 untuk
memasukkan metode
omnibus law 

Perbaikan UU 11/2020 
berdasarkan landasan hukum
yang telah dibentuk dalam
UU 12/2011 amandemen.

[dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan]

Masa Transisi

Hal-hal yang bersifat
strategis dan 
berdampak luas agar 
ditangguhkan

? Penyelenggara negara 
melakukan pengambilan
kebijakan strategis.

Perbaikan Gagal: UU 11/2020 Inkonstitusional Permanen

UU/pasal-pasal/materi
muatan UU yang telah
dicabut/diubah
dinyatakan berlaku
kembali.

Bagaimana dengan PP dan 
Permen terkait?

Korelasi dengan PerUUan lain yang relevan

Frase “strategis” dalam Perpres 3/2016 yang 
terakhir diubah dengan Perpres 109/2020:
o Berkaitan dengan tujuan peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah.

o Lingkupnya sangat luas meliputi Sektor: Jalan 
dan Jembatan; Pelabuhan; Bandar 
Udara; Kereta; Kawasan; Perumahan; Bendungan
dan Irigasi; Air Bersih dan Sanitasi; Tanggul
Pantai; Energi; Teknologi; Pendidikan.

o Lingkupnya juga meliputi
Program: Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan (PIK); Pembangunan Instalasi
Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik 
(PSEL); Pembangunan Smelter; Program 
PengembanBan Superhub.

Frase “strategis” oleh UU 25/2009 dikaitkan
dengan Ruang lingkup pelayanan publik (vide Pasal
5 ayat (1)dan (2)



Pasal 1 angka 5 UU 12/2011: PP adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana
mestinya.

Pasal 12 UU 12/2011: Materi muatan Peraturan
Pemerintah berisi materi untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya

Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011: Peraturan
Perundang-undangan dalam ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan. (Permen)

Penjelasan Pasal 12 UU 12/2011: Yang dimaksud
“menjalankan UU sebagaimana mestinya” adalah
penetapan PP untuk melaksanakan perintah UU
atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan
dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur
dalam UU yang bersangkutan

3. Interpretasi Dampak Inkonstitusionalitas UU 11/2020

Peraturan Derivat kehilangan
dasar hukum

Peraturan Derivat yang telah
dicabut/diubah dinyatakan

berlaku kembali.



4. Urgensi Partisipasi Masyarakat

MK tidak menilai
konstitusionalitas materiil
dari UU 11/2020

Meskipun perbaikan formil
dapat dilakukan dalam waktu 2 
tahun,masih terbuka peluang
JR jika materiil UU tidak
diperbaiki

Bab XI UU 12/2011: 
Masyarakat (orang 
perseorangan atau kelompok
orang) berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan

Kepastian
Hukum

o Subtansi
o Aktualisasi

Kemanfaatan

o Subtansi
o Aktualisasi

Keadilan

o Substansi
o Aktualisasi

Tujuan Hukum



Pengaruh Terhadap Sektor Hulu-Hilir Migas
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1. Peluang Untuk
Menuntaskan Isu Perizinan
Berusaha/Kontrak [jika subtansi
diamandemen]

o Izin dan Kontrak adalah dua rezim
hukum yang berbeda

o Dari penafsiran sistematis UU CK 
membuka peluang
multiinterpretasi

o Penegasan pengaturan
keberlakuan 2 rezim: Perizinan
Berusaha/Kontrak. 

Pasal 4 ayat 1,2,3 : Migas dikuasai negara dan 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan
usaha terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha 
Hilir. 

Pasal 5: Kegiatan usaha migas(Hulu dan Hilir) dilaksanakan
berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

Pasal 1 angka 19 mengatur KKS untuk Kegiatan Usaha Hulu 
dan angka 20 mengatur Izin Usaha untuk Kegiatan Usaha 
Hilir

Pasal 52: Setiap orang yang melakukan Eksplorasi
dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha
atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 M



o Penegasan posisi Perizinan
Berusaha sebagai dasar
hukum penyelenggaran
kegiatan hulu bagi para 
investor baru

o Penegasan apakah
keberlakuan BUT hanya
berlaku untuk pemain lama?

o Penegasan pengaturan untuk
PSC perpanjangan, apakah
berlaku rezim Perizinan
Berusaha

Pasal 1 angka 4 UU CK: Perizinan Berusaha adalah legalitas
yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 

Pasal 1 angka 4 UU CK: Pelaku Usaha adalah orang 
perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danf
atau kegiatan pada bidang tertentu. 

Pasal 1 angka 9 UU CK: Badan Usaha adalah badan usaha
berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum
yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 

Pasal 52 UU CK membuka peluang pilihan hukum untuk
Perizinan Berusaha/Kontrak

2. Peluang Untuk Menuntaskan
Pengaturan Eksitensi BUT [jika
subtansi diamandemen]



o Pasal 66 perubahan UU BUMN 
dalam UU CK
⁃ Ayat 1: Pemerintah Pusat 

dapat memberikan
penugasan khusus kepada
BUMN untuk
menyelenggarakan fungsi
kemanfaatan umum

⁃ Ayat 2: Apabila penugasan
tersebut secara finansial tidak
fisibel, Pemerintah Pusat 
harus memberikan
kompensasi atas semua biaya
yang telah dikeluarkan oleh 
BUMN tersebut, termasuk
margin yang diharapkan
sepanjang dalam tingkat
kewajaran sesuai dengan
penugasan yang diberikan. 

o Kondisi sekarang tanpa pengaturan PSO yang 
tegas di level UU sektoral: terjadi disparitas
perlakuan, contoh dalam kebijakan PSO gas 
harga US$ 6/MMBTU

⁃ Pasal 12 Permen ESDM 8/2020: Penyesuaian
Harga Gas Bumi tidak mempengaruhi
besaran penerimaan yang menjadi bagian
Kontraktor karena yang dikurangkan adalah
penerimaan bagian negara.

⁃ Pasal 13 Permen a quo: Badan usaha yang 
menyalurkan Gas Bumi kepada pengguna
Gas Bumi dapat diberikan insentif secara
proporsional. 

o Inkonstitusionalitas UU 11/2020 membuat
dukungan keekonomian PSO diatur di level PP 
No. 45/2005.

3. Menghilangkan Afirmasi
Keekonomian PSO [jika UU 11/2020 
inkonstitusional permanen] 



Pengaruh Terhadap Sektor Pertambangan Batubara
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Menghapus Peluang Insentif Batubara [jika UU 11/2020 
inkonstitusional permanen] 

o Pasal 128A perubahan UU Minerba dalam UU CK: 
Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai
tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (2) dapat diberi perlakuan tertentu
berupa pengenaan royalti sebesar 0%, yang diatur
dalam PP.

o Pasal 102 ayat (2) UU Minerba: Pemegang IUP 
atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi
dapat melakukan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara. 
- Pengembangan: Pengembangan Batubara 

antara lain dapat berupa: peningkatan mutu
batubara (coal upgrading); pembuatan briket
batubara (coal briquetting); pembuatan kokas
(coking); pencairan batubara (coal 
liquefaction); gasifikasi batubara (coal 
gasification) termasuk underground coal 
gasification; dan campuran Batubara-air (coal 
slurry/coal water mixture). 

- Pemanfaatan: antara lain dengan membangun
sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di 
mulut tambang. 

o Pasal 102 ayat (3) UU Minerba: 
peningkatan nilai tambah batu bara wajib
memenuhi batasan minimum pengolahan
dan/atau pemurnian, dengan
mempertimbangkan antara lain: (1) 
peningkatan nilai ekonomi; dan/atau (2) 
kebutuhan pasar. 

o Ketentuan dalam Pasal 128A perubahan
UU Minerba dalam UU CK, Pasal 102 ayat
(2) dan (3) UU Minerba hanya menyasar
utilisasi, bukan optimalisasi daya menuju
energi bersih.

o Porsi batu bara dalam bauran energi
nasional akan semakin meningkat, dan 
secara sistematis akan tumpang tindih
dengan target dan program adaptasi dan 
mitigasi ilkim.



Pengaruh Terhadap Sektor Energi Terbarukan
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o Pasal 6 perubahan UU Panas Bumi dalam UU 
CK: Pemerintah Pusat berwenang membuat
norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) 
untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
pemanfaatan langsung.

o Pasal 7 dan 8 UU a quo menyatakan bahwa
kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

o Semua peraturan mengenai
pengusahaan Panas Bumi
untuk pemanfaatan langsung, 
baik yang berupa Perda
maupun Perkada, akan
memiliki standarisasi norma
yang sama. 

o Disparitas pengaturan di tingkat
Daerah dapat dihindari.

o Hukum Daerah dapat diprediksi
oleh calon pengembang.

1. Menghapus Standarisasi Tata Kelola Panas
Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung [jika UU 
11/2020 inkonstitusional permanen] 



Pasal 128A perubahan UU Minerba dalam UU CK jo Pasal 3 
PP 25/2021: mengatur pengenaan royalty sebesar 0% untuk
komoditas batu bara.

Permen ESDM 4/2020: harga listrik dari pembangkit ET, 
kecuali hydro, ditetapkan maksimum 85% BPP setempat.

Komponen BPP meliputi harga bauran energy, termasuk
energi fosil yang mendapat subsidi dan/atau insentif.

2. Peluang Meningkatkan Daya Saing Harga Listrik ET 
[jika UU 11/2020 inkonstitusional permanen]



3. Menghapus Afirmasi Dukungan Pemerintah dalam
Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
[jika UU 11/2020 inkonstitusional permanen]
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