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TENTANG 
POKOK-POKOK SUBSTANSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG 

ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN 

I.  Informasi Umum: 

Jenis Rapat : Rapat Kerja  

Tanggal  : 29 November 2022 

Dihadiri oleh : Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, Pejabat 
Kementerian Keuangan, Kemendikbud Ristek, Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Perindustrian, serta Pimpinan Komite II DPD RI. 

Agenda Pembahasan :   

- Penyampaian Usulan DIM RUU EBET oleh Pemerintah kepada DPR RI. 
 

II. Pokok-Pokok Pembahasan: 

Dalam rapat kerja ini, Pemerintah menyerahkan DIM RUU EBET kepada DPR RI yang pokok-pokok 
substansinya terdiri dari 14 poin, sebagai berikut: 

a. Transisi Energi dan Peta Jalan 
Pengaturan tentang transisi energi dan peta jalan dalam jangka menengah dan jangka Panjang, 
selain itu diusulkan penambahan substansi terkait transisi energi dan peta jalan untuk bahan 
bakar non pembangkit. Sedangkan untuk pengaturan DMO batubara pada Bab Transisi Energi dan 
Peta Jalan diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan sudah diatur detail pada regulasi sub 
sektor Minerba. 

 
b. Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan 

Pengaturan definisi terkait energi, energi terbarukan, sumber energi, sumber energi terbarukan 
dan sumber energi tak terbarukan. Namun, untuk definisi energi baru dan sumber energi baru, 
pemerintah mengusulkan perubahan dengan mempertimbangkan kriteria mengikuti standar 
internasional emisi rendah karbon. 

 
c. Nuklir 

Pengaturan tentang pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) dan persetujuan pembangunan 
PLTN oleh DPR. Sedangkan untuk pertambangan galian nuklir, pemerintah mengusulkan tidak 
diatur dalam RUU EBET karena sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Minerba. 

 
 



 

- 2 - 

 

www.pushep.or.id 
“untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan” 

 

 

“untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan” 

PUSHEP 

d. Perizinan Berusaha  
Pemerintah mengusulkan adanya perizinan berusaha EBET termasuk nuklir berbasis risiko sebagai 
legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha EBET. Hal itu diharapkan 
dapat memberikan kepastian hukum, peningkatan investasi, peningkatan TKDN, percepatan EBET, 
dan sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan EBET. 

 
e. Penelitian dan Pengembangan 

Pemerintah sependapat dengan ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan. Pemerintah 
mengusulkan penambahan substansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, antara lain: penambahan rincian 
kegiatan riset dan inovasi khususnya terkait pengembangan teknologi smart grid dan smart 
charging, teknologi EBET, pengembangan potensi sumber daya EBET, dan peningkatan efisiensi 
teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi. 

 
f. Harga EBET 

Pada prinsipnya Pemerintah setuju dengan mekanisme pengaturan harga EBET. Pemerintah 
mengusulkan perubahan terminologi “harga” menjadi “harga jual” untuk membedakan dengan 
istilah “tarif”. Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2), serta 
penambahan ayat baru dalam Pasal 53 ayat (2a) untuk harga Energi Baru dan Pasal 54 ayat (2a) 
yang mengatur bahwa penetapan harga jual Energi Baru berdasarkan penugasan Pemerintah 
Pusat mengacu pada harga keekonomian yang spesifik pada lokasi dan kapasitas yang akan 
dikembangkan sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku. 

Pemerintah mengusulkan penyesuaian pengaturan kompensasi sesuai dengan narasi yang 
disepakati oleh Kementerian terkait dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, yaitu 
dalam hal terdapat peningkatan BPP PLN karena penugasan pembelian listrik dari EBET, maka PLN 
akan mendapatkan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilaksanakan 
sesuai kemampuan keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 
g. Insentif 

Pemerintah setuju diperlukan insentif atau dukungan fasilitas terhadap pengembangan dan 
pengusahaan EBET. Pemerintah mengusulkan istilah kalimat “Insentif” diubah menjadi “Dukungan 
Pemerintah” sehingga dapat memberikan dukungan lain selain insentif. Pemberian dukungan 
pemerintah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa 
penyediaan tanah dan infrastruktur dalam rangka mempercepat transisi pembangkit Energi Tak 
Terbarukan menjadi pembangkit EBET atau pendanaan murah berupa pembiayaan kepada BUMN 
dan Badan Usaha; dan/atau penjaminan kepada BUMN. 

 
h. Dana EBET 

Pemerintah mengusulkan sumber dan peruntukan dana EBET diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah dengan mempertimbangkan fleksibilitas sumber dan peruntukan dana EBET. 
Selanjutnya, pengelolaan dana EBET dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang keuangan. 

 
i. TKDN 

Pemerintah sangat mendukung pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam 
pengembangan EBET. Pemerintah mengusulkan bahwa pengutamaan produk dan potensi dalam 
negeri perlu mempertimbangkan 3 hal, yaitu: 1) ketersediaan/kemampuan produk dan potensi 
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dalam negeri; 2) harga EBET yang tetap kompetitif; dan 3) pemberian fleksibilitas sesuai sumber 
pendanaan EBET. 

Pemerintah mengusulkan adanya pengaturan bahwa dalam hal Badan Usaha masih melakukan 
impor teknologi dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait di dalam negeri dan/atau luar 
negeri untuk melakukan audit teknologi dan alih teknologi secara bertahap menuju kemandirian 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk mendorong dan 
memperkuat pengembangan industri EBET dalam negeri. 

 
j. Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintah setuju dengan pengaturan terkait Pembinaan Pengawasan dalam penyelenggaraan 
EBET dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 
Pemerintah mengusulkan adanya kewajiban pelaporan kepada Menteri atas pembinaan dan 
pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota agar terjalin koordinasi antar 
Pemerintah. Khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja, Pemerintah mengusulkan adanya 
tambahan pengaturan terkait pengawasan terhadap dampak lingkungan, penerapan kaidah 
teknik yang baik & benar, dan fungsi pengawasan dilakukan oleh Inspektur yang menangani EBET. 

k. Partisipasi Masyarakat 
Pemerintah setuju dengan pengaturan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBET. 
Pemerintah mengusulkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBET didasarkan pada 
peran serta dan juga hak masyarakat. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan EBET perlu diatur 
terkait dengan akses informasi, manfaat yang diperoleh, ganti rugi yang layak dan juga hak untuk 
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila ada kerugian. Substansi pengaturan ini mengadopsi 
pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang tentang Panas Bumi. 

l. Pembagian Kewenangan  
Pemerintah setuju dengan ruang lingkup pembagian kewenangan yang telah diatur dalam RUU 
EBET, seperti perizinan berusaha; penyediaan dan pemanfaatan EBET; penelitian dan 
pengembangan; insentif; pengusahaan dana EBET; serta pembinaan dan pengawasan. 
Pemerintah mengusulkan tambahan rincian mengenai pembagian kewenangan dimaksud 
khususnya terkait perizinan berusaha serta pembinaan dan pengawasan sebagai jembatan untuk 
perincian yang lebih detail dalam Peraturan Pemerintah. 

m. Kewajiban Penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan 
Dalam rangka penyediaan energi baru dan energi terbarukan serta upaya penguatan dan 
memastikan terpenuhinya kebutuhan energi terbarukan, Pemerintah mengusulkan untuk 
ditambahkan dalam RUU EBET mengenai ketentuan kewajiban PT PLN (Persero) dan pemegang 
wilayah usaha lainnya untuk melaksanakan RUPTL Hijau 

n. Konservasi Energi 
Pemerintah mengusulkan agar pengaturan konservasi energi dapat dimasukkan dalam RUU EBET 
dan pengaturan lebih lanjut terkait konservasi energi diatur dalam turunan RUU EBET dengan 
pertimbangan untuk mendukung transisi energi menuju energi yang berkelanjutan. Selain 
pembangunan energi terbarukan, konservasi energi memiliki peran signifikan terutama dalam 
mengurangi penggunaan energi fosil di sektor pengguna energi antara lain sektor industri, 
transportasi, rumah tangga dan bangunan gedung komersial. 

 


