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1. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

  Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyidangkan Perkara 
149/PUU-VII/2009 untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon 
dan dari Pemerintah serta keterangan Pihak Terkait dengan ini saya 
nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 
 
  
 

Baik, saya persilakan siapa yang hadir pada kesempatan ini dari 
Pemohon?  
 

2. PEMOHON: AHMAD DARYOKO  
 

  Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari 
Pemohon, nama saya Ahmad Daryoko Ketua Umum Serikat Pekerja PLN 
dan Sekretaris Jenderal Sertikat Pekerja PLN, Saudara Sumadi 
didampingi kuasa pendamping Saudara Sugiyanto, dan Saudara 
Christopher, S.H.  

  Kemudian pada hari ini, kami menyampaikan, kami mengajukan 
Saksi Ahli dari kami. Pertama adalah Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Beliau 
adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Beliau 
adalah merupakan pakar ekonomi yang berada di Indonesia ini. Yang 
Kemudian adalah Prof Anna Erliyana, S.H., Beliau juga adalah Guru Besar 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga merupakan pakar 
hukum. Terima kasih.  
 

3. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
 Baik, dari Pihak Pemerintah. 
 

4. PEMERINTAH: SUTISNA PRAWIRA (KEPALA BIRO HUKUM DAN 
HUMAS ESDM) 
 

  Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr.wb. Selamat pagi 
salam sejahtera untuk kita semua.  

  Perkenalkan saya Sutisna Prawira, Kepala Biro Hukum dan Humas, 
Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari Pemerintah pada pagi 
hari ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Bapak M. Teguh Pamuji. 
Kemudian pada pagi hari ini kami menghadirkan dua Ahli masing-masing 
Prof. Erman Rajagukguk dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB  

KETUK PALU 3X 
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Indonesia dan juga Prof. Ir. Rinaldy dari Universitas Indonesia dari 
Fakultas Teknik. Terima kasih, Pak.  
  

5. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

  Baik dari Pihak Terkait?  
 
6. PIHAK TERKAIT: WARTIMIN 
  

Terima kasih Yang Mulia. Kami, assalamualaikum wr. wb. Kami 
Pemohon berikutnya, nama kami Wartimin dari Semarang untuk ikut 
dalam perkara ini sebagai Pihak Terkait.  

  Demikian, Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.  
  
7. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Masih ada Pihak Terkait?  
  
8. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 
  Ya, selamat pagi Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia. Kami dari 

Komunitas Sumatera Utara Peduli Listrik sudah mendaftarkan Pihak 
Terkait penggugat dalam sengketa ini. Hal mana kami hadir di sini, di 
samping saya ada Gindo Silaban sebagian sudah memberi surat kuasa 
kepada kami, mungkin sebagian lagi sudah di atas atau di luar karena 
tidak bisa berkomunikasi karena handphone kami sudah di-off-kan. 
Terima kasih.  

 
9. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan keterangan Saksi Ahli. 

Tetapi sebelum didengar keteranganya kami persilakan maju ke depan 
terlebih dahulu untuk diambil sumpah. Saya persilakan kepada mereka 
yang beragama Islam dulu.  

  Prof. Edi, Prof Erman, Prof Rinaldy. Semua beragama Islam? Oke. 
Pak Fadlil, silakan.  

 
10. HAKIM ANGGOTA: FADLIL SUMADI  
 
  Para Ahli disilakan mengikuti apa yang saya pandu untuk 

bersumpah menurut agama Islam.  
  Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah, sebagai 

Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya. Cukup, terima kasih.  
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11. PARA AHLI 
 

Bissmilahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah, sebagai 
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.  

 
12. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Silakan kembali ke tempat. Untuk giliran pertama saya persilakan 

Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono untuk memberikan keterangan Ahli 
sesuai dengan keahliannya, dan bisa di podium, bisa juga di tempat. 
Saya persilakan, Pak. 

 
13. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO 
 
  Assalamualaikum wr. wb. Salam sajehtera dan selamat pagi. Yang 

Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ayat 
(2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara.” Hal ini telah menjadi protagon atau 
menjadi the leading issues dalam permohonan judicial review ini.  

  Yang Mulia Ketua, di dalam memaknai ayat (2) Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 ini tidak bisa dilepasakan dari ayat (1), ayat (3) 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan lebih lanjut, tidak bisa 
dipisahkan dari kedudukannya sebagai ayat-ayat dari suatu pasal yang 
berada di bawah Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 (asli) yang 
berjudul Kesejahteraan Sosial. Artinya ayat-ayat dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dilepaskan dari cita-cita mencapai 
Kesejahteraan Sosial dalam artian societal welfare (bukan sekedar social 
welfare), yang jauh dari makna altruisme-filantropis apalagi makna 
caritas. 
 Dengan dirubahnya judul Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 
(yang diamandemen) menjadi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. 
Bila kita ingin tetap konsisten, maka harus dimaknai bahwa segala 
kegiatan ekonomi nasional akhirnya harus berujung pada tercapainya 
kesejahteraan sosial bersama dari seluruh masyarakat dalam konteks 
societal welfare atau societal well-being. 
 Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menyatakan, "Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." 
  Perekonomian disusun (artinya imperatif disusun) tidak boleh 
dibiarkan tersusun sendiri oleh mekanisme pasar, oleh selera pasar, atau 
atau oleh kehendak pelaku-pelaku, dan penguasa pasar. Perekonomian 
disusun berarti negara melalui pemerintah melakukan intervensi, turun 
tangan dan campur-tangan mengatur sistem, menyusun desain, 
melakukan pengorganisasian, dan mekanisme perekonomian demi 
tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 
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Usaha bersama, artinya usaha yang berdasar pada rasa bersama, 
yang dalam bahasa asing dapat disebut mutualism, katakanlah sebagai 
usaha secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri, menyisihkan semangat 
usaha yang individualistis yang dalam pengertian teori dikatakan 
berdasar pada perfect individual liberty. 

Sedangkan asas kekeluargaan adalah asas berdasar brotherhood. 
Hubungan antara sesama warga ibarat keluarga besar, katakanlah 
sebagai hubungan berukhuwah, yang bagi Indonesia yang pluralistik, 
katakanlah sebagai hubungan berukhuwah yang sifatnya wathoniah. 
Jadi, asas kekeluargaan ini bukanlah asas kekerabatan (kinship) yang 
nepotistik.  

Ketika ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (yang dalam 
terjemahan bahasa Inggrisnya): "The economy shall be organized as a 
mutual endeavour based upon the principle of brotherhood." Saya 
sampaikan kepada seorang ekonom terkemuka di dunia, dalam 
peluncuran bukunya yaitu Dr. Umer Chapra (2002), ia berkomentar 
(kurang lebihnya) bahwa para penyusun Pasal 33 ini pastilah orang 
bijaksana yang telah melihat kebenaran masa depan (to have seen the 
truth of the future). 

Justru Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya asas 
kekeluargaan pada ayat 1 Pasal 33, secara sistematis ingin dihapus oleh 
kaum liberalis fundamentalis pasar, yang diduga keras ada berkaitan 
kepentingan dengan kekuatan global. Paham fundamentalisme pasar 
yang menghendaki berlakunya pasar bebas dan persaingan bebas 
(laissez-faire), sebenarnya adalah paham peradaban kuno dan obsolut, 
yang berakar pada Hobbesian's Homo Homini Lupus. Setelah liberalisme 
dan sistem pasar-bebas selama 250 tahun diyakini oleh masyarakat 
Barat, khususnya diyakini oleh masyarakat Amerika Serikat mulai 
diragukan bahkan ditolak setelah terjadi krisis finansial tahun 2008. 
Mereka heran, bahkan perekonomian Amerika Serikat, yang dijaga oleh 
40 pemenang Nobel Ekonomi terperanjat akan kejadiannya. 

Pasar bebas sudah ditolak sejak tahun 1926. Tidak mudah bagi 
sekelompok ekonom fundamentalis pasar melepaskan diri dari mitos 
adanya tangan ajaib (the invisible-hand) dan pasar-bebas (free-market) 
senyawanya itu. Setiap kali dituntut berakhirnya pasar-bebas (the end of 
laissez-faire), setiap kali pula doktrin fundamentalisme pasar, sebagai 
cerminan paham individualisme self-interest dan liberalisme, muncul 
kembali. 

Menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya 
mengakui the end of laissez-faire, berakhirnya pasar bebas. Pertama kali 
oleh tokoh besar John Maynard Keynes sendiri pada tahun (1926). 
Kedua, oleh Moh. Hatta dan Karl Polanyi tahun (1934 dan 1944). Ketiga, 
oleh Gunnar Myrdal dan John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul 
Baran, dan lain antara (1957-1960). Dan yang keempat oleh Robert 
Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz, dan lain-lain 
(1990-2002). Intinya adalah bahwa pasar tidaklah self-regulating, tidak 
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self-correcting, penuh kegagalan pasar, atau market failures, terutama 
dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Para Nobel 
laureates tahun 2007 yaitu Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson; 
tahun 2008, Paul Krugman; dan tahun 2009 pemenang Elinor Ostrom 
dan George Akerlof barangkali merupakan penegas kelima yang 
mendukung diakhirnya pasar bebas the end of laissez-faire. 

Peran pasar memang penting, tetapi harus dikontrol negara. 
Stiglitz dan Akerlof tahun (2009) menegaskan bahwa sistem pasar bebas 
perlu diwaspadai. Kegagalan pasar yang terlalu sering terjadi telah 
menuntut ide-ide INET (Initiative for New Economic Thinking) seperti 
yang diajukan George Soros, Stiglitz, dan Akerlof.  

Bagi saya pribadi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pasar 
haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional. Bukan 
sebaliknya, negara yang harus tunduk dan ramah kepada pasar atau pun 
posisi rakyat direduksi dan tersubordinasi oleh pasar.  

Berkelanjutannya fundamentalisme pasar dalam pemikiran 
ekonomi tidaklah netral dari paham individualisme yang melahirkan 
liberalisme dan doktrin Laissez-Faire, yang ujungnya adalah kapitalisme 
dan keterpaksaan akan perlunya imperialisme (economische 
noodzakelijkheid). Globalisasi adalah tempat bersembunyinya 
fundamentalisme pasar sebagai penjajahan baru, hegemoni, dan 
perampokan oleh kaum pemodal global yang saya menyebutnya (global 
financial tycoons) yang melembaga di Washington terhadap negara-
negara berkembang. 

Mengapa tiap kali the end of laissez-faire ditegaskan, setiap kali 
muncul kembali? Jawabnya adalah sederhana kapitalisme tidak bisa 
hidup tanpa laissez-faire, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air. 
Globalisasi adalah topeng neokapitalisme dan neoimperialisme, yang 
sesuai sifat dasar bawaannya akan tetap eksploitatori, predatori, dan 
rakus. 

  Yang Mulia Ketua, saya tidak bermaksud untuk menguraikan teori 
ruang kelas saya, tetapi sekedar ingin memaknai apa yang dimohonkan 
untuk judicial review. 

Pasar bukan sekedar tempat atau locus bertemunya penjual dan 
pembeli seperti Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Klewer, Pasar 
Bring Harjo, dan lain-lain, tetapi pasar saat ini berarti suatu dangerous 
current (istilah Lester Thurow dari MIT), yaitu kebetulan dari para 
penguasa ekonomi atau the global financial tycoons yang dengan paham 
laissez-faire-nya akan menerjang apa saja, mengutamakan pencarian 
keuntungan ekonomi, dan sekaligus melakukan akuisisi ke segala 
penjuru dan segala kesempatan, eksploitatif, dan predatorik. 

Yang Mulia Ketua, sebagai wujud penolakan terhadap liberalisme 
dan kapitalisme Barat yang telah mengeksploitasi Indonesia di masa 
penjajahan yang sangat lama, maka para founding fathers kita, untuk 
menyelamatkan kedaulatan ekonomi negara dan mengutamakan 
kepentingan rakyat atau demokrasi ekonomi, menegaskan yaitu ayat (2) 
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Pasal 33 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
 Ada yang mengartikan bahwa "menguasai" tidak berarti harus 
"memiliki". Dari segi imperativisme suatu undang-undang dasar, maka 
"menguasai" haruslah disertai dengan "memiliki". Tanpa memiliki maka 
penguasaan tidak akan efektif. Apalagi dalam tata main era globalisasi 
saat ini semua serba dituntut sesuai dengan the global rules of the 
game, maka pengambilan keputusan atau decision making haruslah 
disertai dengan pemilikan yaitu kepemilikan saham.  

Penjualan-penjualan saham perusahaan-perusahaan negara ke 
swasta, yang seringkali merupakan persiapan menjualnya lebih lanjut ke 
asing, sebenarnya adalah penjualan decision making. Jual-beli 
medezeggenschap, ke arah penguasaan predatorik dan pendiktean 
kehendak, minimal menjauh dari kepentingan publik dan masyarakat. 
 Sedangkan ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat," tak lain mempertegas makna demokrasi ekonomi, 
bahwa perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi 
rakyat. Kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-
seorang, meskipun hak warganegara orang-seorang tetap dihormati.  

Sekaligus hal ini mempertegas pula bahwa demokrasi Indonesia 
dasarnya adalah kebersamaan atau mutualisme, bukan asas perorangan 
atau liberalisme sebagaimana dianut oleh demokrasi Barat.  

Dengan mengacu sadar atau tidak pada demokrasi Barat, maka 
"demokratisasi" bisa berarti "privatisasi". Inilah yang terjadi di 
lingkungan Kementerian Negara BUMN yang menjuali BUMN demi 
demokratisasi yang gaya barat, melawan Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam zaman Reformasi justru demokrasi Barat yang berasas 
perorangan atau individualisme yang disebut demokrasi liberal gencar 
disebarkan sebagai virus nasional. Mekanisme pengambilan keputusan 
melalui musyawarah mufakat yang berlaku dalam demokrasi Indonesia, 
sekaligus sebagai wujud rasa bersama dan kebersamaan, makin 
terpinggirkan dan digantikan dengan voting yang berarti pembenaran 
apa pun untuk suara terbanyak. Kebenaran direduksi hanya sebagai 
pembenaran suara terbanyak. 

Upaya mengganti atau menghapuskan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945 yang asli paling nampak ketika mayoritas besar Tim Pakar 
Badan Pekerja MPR bersikukuh untuk menghapuskan asas kekeluargaan. 
Prof. Mubyarto dan Prof. Dawam Rahardjo mengundurkan diri dari 
keanggotaan Tim Pakar karena menolak rencana penghapusan asas 
kekeluargaan.  

Pada naskah akhir, asas kekeluargaan benar-benar hilang. Nama 
4 anggota Tim Pakar yang menghendaki dirubahnya Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 itu dan 1 anggota yang ambivalen, tercatat dalam 
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buku-buku saya. Orang-orang semacam ini dipelihara dengan baik oleh 
pemerintah saat ini. 

Ada pula the invisible hands, alias tangan-tangan yang tak 
nampak. Jauh-jauh hari telah merencanakan mengubah Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dengan kenekatan luar biasa 
berantisipasi dan yakin, saya kira itu merupakan self-fulfuling prophecy 
bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasti berhasil mereka 
gusur. Sejak tahap masih disusun sebagai RUU Migas telah dipersiapkan 
jauh-jauh hari dan sudah mereka cantumkan dalam Konsiderannya, dan 
tertulis, “Mengingat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 
1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-
Undang Dasar 1945 ini. " Padahal kita tahu bahwa Pasal 33 ayat (2) dan 
(3) Undang-Undang Dasar 1945 telah gagal dirubah, tetap utuh sebagai 
aslinya. Ketika amandemen diputuskan dan menolak perubahan (antara 
lain berkat perjuangan mati-hidup, saya sendiri dan beberapa kawan 
selaku anggota MPR, mereka lupa menyesuaikan kembali Konsideran 
yang penuh kerakusan imaginasi dan mimpi. Akibatnya Undang-Undang 
Migas konsiderannya tidak valid dan sepenuhnya keliru namun undang-
undang itu berlaku dan diberlakukan. 

Bahkan ada yang terang-terangan, Sjahrir misalnya, mengatakan 
"Idealisme Moh.Hatta dalam ekonomi pasar bebas terbukti tidak bisa 
dilakukan, sehingga harus memilih Hatta atau globalisme kapitalis.” Ini 
saya kutip dari Kompas, Cyber Media, 3 Agustus 2000, dalam kaitan 
dengan rencana mereka untuk maksudnya merubah Pasal 33. 

Yang Mulia, menurut saya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2009 merupakan kelanjutan hidup dari sukma liberatisme yang ingin 
menggusur Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana saya 
uraikan di atas. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan pertimbangannya 
memang menyebutkan tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasar Pancasila. Dalam pertimbangan itu ditegaskan pula 
bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, yang berarti 
selaras dengan ayat 2 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun ini 
menjadi tidak konsisten dengan Bab VII-nya (Usaha Ketenaganlistrikan) 
yang mencantumkan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 jo Pasal 33, jo Pasal 56 
yang penuh dengan liku-liku perkataan yang sebenarnya hanyalah 
mengarah kepada dilepaskannya keharusan melaksanakan pesan 
konstitusi dikuasai oleh negara, melalui upaya unbundling. Memang tidak 
ada disebutkan perkataan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 itu, tetapi pasal-pasal itu bermateri unbundling.  

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 yang dibatalkan dengan Putusan Perkara Nomor 
001, 021, 022/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2004 menyatakan, 
"Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan 
antara pembangkit, transmisi dan distribusi", yang berarti menolak 
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unbundling. Tentu pertimbangan ini berlaku terhadap Pasal 10, Pasal 11, 
Pasal 20 jo Pasal 33, jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
dengan segala kemiripannya itu. 

Semangat melanggar Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945 kiranya tetap kukuh dan persistant. Meskipun Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 telah dibatalkan, tetapi muncul PP Nomor 3 
Tahun 2005 yang pada Pasal 3-nya dapat saya katakan merupakan pasal 
unbundling yang mirip dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, 
yaitu "Menteri menetapkan daerah usaha dan/atau bidang usaha 
Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan". Jadi apa yang dibendung di 
undang-undang artinya dibatalkan, mbrojol di PP. 

Maka cukuplah berdasar apa yang telah menjadi pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001, 021, 022/PUU-
I/2003, dan pula berdasar penjelasan¬penjelasan yang saya sampaikan 
di atas mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009, menurut saya tidaklah senafas dengan 
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, bila 
diperkenankan saya mohon sedikit waktu saja 2,3 menit lagi. Sebagai 
seorang ekonom, tentulah saya ingin menyampaikan bahaya unbundling 
dari segi ekonomi. Unbundling akan meningkatkan harga produk akhir, 
menjadi mahal di sisi konsumen, karena timbulnya extra costs 
antarsegmen usaha, yang sekaligus terabaikannya pula hukum 
ekonomisasi skala besar. Dengan kata lain dikorbankannya hukum 
economies of scale. Di mana di Eropa, Amerika, dibeberapa negara 
ASEAN, Filipina khususnya, unbundling telah terbukti melipatgandakan 
biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Unbundling dalam alam 
pasar bebas neoliberalisme saat ini mirip rebutannya para pemangsa 
rente ekonomi. 

Sebagai penutup dapat saya kemukakan, sebagaimana saya 
jelaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan benteng 
demokratisasi ekonomi, benteng ketahanan ekonomi nasional, dan 
benteng nasionalisme ekonomi. Ini semua bisa dipahami hanya oleh 
mereka yang patriotik, yang cinta tanah air, nusa, dan bangsanya. Ini 
bisa dimengerti hanya bagi mereka yang prihatin, yang mampu melihat 
keganjilan yang ada di dalam kamusnya kaum intelektual madani. Lalu 
bertanya..., saya juga bertanya demikian, mengapa pembangunan saat 
ini telah menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? 
Mengapa yang terjadi saat ini sekedar pembangunan di Indonesia dan 
bukan pembangunan Indonesia? Rakyat Indonesia hanya menjadi 
penonton dan menjadi jongos globalisasi, padahal seharusnya kita 
menjadi the master in our homeland, not just to became the host.  

Kita merdeka untuk menjadi Tuan di negeri sendiri, bukan kembali 
menjadi kuli. Kita harus betul-betul menjadi the master, tidak sekedar 
menjadi the master of ceremony yang hanya bisa melayani tamu. 
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Indonesia is Not for sale, Yang Mulia, terimakasih. Assalamualaikum 
wr.wb. 

 
14. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
Terima kasih. Nanti makalahnya mohon diperbanyak. Saudara 

Pemohon bisa disampaikan pada kita. Dari panitera bisa diambil?  
Berikutnya keterangan Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., 

kami persilakan dengan catatan karena waktu juga terbatas, mohon bisa 
disampaikan pokok-pokoknya saja. Kami persilakan.  
 

15. AHLI DARI PEMOHON : ANNA ERLIYANA 
 

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk Majelis Hakim 
Yang Mulia, dan hadirin. 

Saya mencoba secara singkat saja, karena hanya dua pertanyaan 
saja yang diajukan Pemohon kepada saya. Pertama mengenai legal 
standing Pemohon. Pertama saya melihat Pasal 51 dari Undang-Undang 
MK khususnya ayat (1) “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang, 
yaitu perorangan warga negara Indonesia, kerukunan masyarakat 
hukum adat dan seterusnya,” mereka termasuk dalam perorangan atau 
warga negara Indonesia.  

Lanjut, pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) itu yang dimaksud 
dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kita merujuk 
pada Pasal 27 ayat (2) yaitu, “Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Rupanya 
pada Pemohon sudah ketakutan akan ada PHK besar-besaran kalau 
unbundling itu terjadi. Dan ini ada gejala umum di beberapa BUMN 
bahwa serikat pekerja sangat-sangat bergolak karena hilangnya rasa 
nyaman dalam bekerja. Namanya saja gaya, Badan Usaha Milik Negara, 
tapi nasibnya tidak lebih baik dari pada pegawai negeri.  

Kemudian hak konstitusional yang berikutnya adalah pada Pasal 
28D ayat (2) dimana “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja.” 
Lalu Pasal 28, di situ mengenai hak-hak kesehatan, bertempat tinggal 
segala macam yang bisa dapat diperoleh dari penghasilan yang layak.  

Kalau mengenai ketenagalistrikan sendiri, saya mau 
menggunakan Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945. Prof. 
Edi tadi ejaannya sudah dirubah, hati-hati, nanti pasalnya jadi palsu, ini 
ejaan yang asli seperti ini karena kita belum menggunakan ejaan yang 
disempurnakan.  

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka saya berkesimpulan 
bahwa Pemohon dalam hal ini Serikat Pekerja PLN akan kehilangan hak-
hak konstitusional mereka. Oleh karena itu Pemohon memilki legal 
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standing. Pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada saya adalah apa 
akibat hukum terhadap undang-undang yang sudah pernah dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan sekarang ada undang-undang lagi yang diundangkan 
dengan esensi sama dan sebangun dengan undang-undang sebelumnya?  

Sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara, saya melihat pada 
istilah pembatalannya. Lanjut, Ada dua transparan berikut, pertama 
istilah batal mutlak. Bagi hukum akibat suatu perbuatan dilakukan 
dianggap tidak ada. Pembatalan oleh hakim karena adanya kekurangan 
yang esensial. Pembatalan bersifat ekstum {sic} di sini saya bisa jelaskan 
bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001, 021, 
022, Tahun 2003 yang diputuskan pada 15 Desember 2004, maka kasus 
ini terkenal pada istilah batal atau batal mutlak. Sehingga bagi (suara 
tidak terdengar jelas) perbuatan dilakukan diangggap tidak ada.  

Pembatalan bersifat ekstum [sic!] seolah-olah keadaan 
diberlakukan sebagaimana undang-undang ini belum ada, karena 
undang-undang ini sangat esensial cacatnya. Jadi kita tidak perlu melihat 
batal-batal pada istilah lainnya, cukup batal ini yang kita pakai untuk 
kasus ini.  

Demikian penjelasan saya, terima kasih, Majelis Hakim dan Para 
Hadirin. 

 
16. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Terima kasih, Prof. Anna Erliyana. Nanti juga transparannya juga 
bisa diserahkan pada Majelis.  

Berikutnya akan mendengarkan keterangan Ahli dari Pemerintah 
dan dalam hal ini diajukan adalah Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., 
LL.M., kami persilakan. 
 

17. AHLI DARI PEMERINTAH: ERMAN RAJAGUKGUK 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi yang saya muilakan. 

Para Pemohon dan Termohon serta hadirin sekalian yang saya 
hormati. Assalamualaikum wr. wb. 

Perkenankanlah saya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada 
Majelis Hakim Yang Saya Muliakan. Yang telah memperkenankan saya 
menyampaikan pendapat atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan ini. 

Pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945. Antara lain berdasarkan dua alasan . Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
tidak antimodal asing dan tidak antipartisipasi swasta dalam pembangunan 
ekonomi Indonesia.  
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Mohammad Hatta, salah seorang Founding Father Republik ini dalam 
pidatonya pada Hari Koperasi 12 Juli 1971 mengatakan: 
Dikuasai oleh negara, dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak 
berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. 
Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terhadap pada..., 
membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi. 

Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
ialah produksi yang besar-besar, sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh 
Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak 
berhasil, perlu juga diberikan kesempatan kepada pengusaha asing menanam 
modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. 
Pokoknya, modal asing yang bekerja di Indonesia itu membuka kesempatan 
bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, 
lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup. 

Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan 
pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 
Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan 
kooperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk 
menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan 
kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing 
untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia 
meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk 
menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan 
oleh Pemerintah Indonesia sendiri.  

Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam 
kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara. Orang 
asing yang mau menggarap tentu ingin melihat bahwa penanam modal bagi 
mereka berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita bekerja sama 
dengan mereka ialah supaya pekerja-pekerja kita yang menganggur atau 
belum bekerja memperoleh pekerjaan, tanah kita yang subur dipelihara dan 
ditingkatkan kesuburannya, dan hutan kita yang ditebang, dibarui dengan 
menanam gantinya.  

Dari hasil hutan kita tidak sedikit pekerjaan baru, seperti penggergajian 
dan pertukangan baru yang dapat dihidupkan di atas tanah air kita. 
Kesempatan yang dibuka untuk bangsa asing untuk menanam modal mereka 
di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran 
bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian kata wakil Presiden Mohammad 
Hatta pada tahun 1971. 

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara." 

Dengan demikian, unsur Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah 
menurut hemat saya: 
1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup rakyat banyak; 
2. Dikuasai oleh negara. 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tetap 
menganggap bahwa ketenagalistrikan adalah cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasal hajat hidup rakyat banyak. Antara 
lain, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan 
tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang 
wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 
Demikan bunyi Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut. 

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, Hadirin yang saya hormati. dikuasai 
oleh negara, Mahkamah Konstitusi R.I. dalam Putusan Perkara Nomor 001, 021, 
022/PUU-l/2003 mengatakan: 
“Perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna 
penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari 
konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, dan 
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; termasuk pula di 
dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh 
UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan 
(belaid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk 
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan 
(bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, 
atau konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan 
legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. 
Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau 
melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui 
mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besamya kemakmuran 
rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara 
c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar 
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting 
dan/atau yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dimaksud benar-benar 
dilakukan untuk sebesar-besamya kemakmuran seluruh rakyat seluruh 
Indonesia.” 

Majelis Hakim konstitusi yang saya Muliakan, keempat fungsi tersebut 
tercermin dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan tersebut. 
1. Negara mengadakan kebijakan (beleid) bisa dilihat dalam undang-undang 

tersebut, negara melaksanakan tindakan pengurusan juga bisa dilihat dari 
Pasal 48 umpamanya tentang ketenagalistrikan. Kemudian pengaturan 
negara oleh negara, fungsi pengaturan ini bisa disimak dari Pasal 33 dan 
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut. Saya tidak 
menyebutkan pasal-pasalnya karena menghemat waktu. 
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Pengelolaan (beheersdaad).  
Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau 
melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui 
mana negara Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besamya kemakmuran 
rakyat. 
Hal ini menurut saya tercermin dengan didirikannya PT. PLN (Persero) 
dan anak-anak perusahaannya. 

5. Pengawasan  
Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam 
rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh 
negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat 
hidup rakyat banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

Hal ini tercermin dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2009 Tentang Ketenagalistrikan tersebut. 

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, 
hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan ini menurut hemat saya, tidak sama dan sebangun dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 001-021-
022/PUU-1/2003 pada tanggal 15 Desember 2004. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan menyatakan: 
(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 

penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
berlandaskan prinsip otonomi daerah. 

Karena menurut saya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 
2004 yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 hanya 6 bidang yang 
berada di Pemerintah Pusat, yaitu : Politik Luar Negeri, Pertahanan, 
Keamanan, Yustisi, Monoter, dan Fiskal Nasional, serta Agama. Oleh karena 
itu, di bidang kelistrikan partisipasi pemerintah daerah ada dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan selanjutnya menyatakan : 
(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan 
usaha milik daerah. 

(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menyatakan: 
“Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a terdiri atas: 
a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan 
b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.” 
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Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, pasal ini tidak bertentangan  
dengan Pasal 33 UUD 1945, sebagimana ditafsirkan oleh salah satu 
Founding Father Indonesia, Mohammad Hatta. Pasal 11 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 
menyatakan bahwa badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentingan umum. Tentu dalam hal ini adalah PT. 
PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah. 

Sekarang ini negara dalam kesulitan keuangan untuk membangun 
pembangkit tenaga listrik. Akibatnya : 
1. Rakyat susah karena listrik bergilir hidup mati dibeberapa daerah. Listrik 

hidup mati tersebut bisa mematikan industri rakyat, kesempatan belajar 
anak-anak, dan sebagainya. 

2. Ketiadaan listrik mengakibatkan industri mengalami kesulitan, yang 
berakibat turunnya produksi dan pertumbuhan ekonomi terganggu, 
ujungnya menambah pengangguran . 

Memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi 
dalam ketenagalistrikan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 33 
UUD 1945. 

Mengenai harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik. Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini 
menyatakan: 
(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan 

berdasarkan prinsip usaha yang sehat. 
(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan 
tenaga listrik. 

(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan 
harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan menyebutkan: 
(1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik 

untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif 
tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Harga jual Istrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan 
berdasarkan prinsip usaha yang sehat, tidak berarti harga jual dan harga 
sewa tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah harus diminta persetujuannya untuk menetapkan harga 
tersebut. Begitu juga tarif tenaga listrik mengacu kepada kepentingan rakyat 
banyak. Pemerintah yang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen 
dengan persetujuan DPR R.I. Begitu juga, Pemerintah Daerah menetapkan 
tarif listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah. Persetujuan DPR R.I. atau DPRD, artinya tarif listrik ditentukan 
dengan persetujuan rakyat. Ini sudah terbukti dengan tidak jadinya Tarif 
Dasar Listrik (TDL) naik pada Juli 2010 yang akan datang, karena DPR R.I. 
tidak menyetujuinya.  

Sebagai kesimpulan, saya berpendapat Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

Terima kasih kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
Yang Mulia, serta hadirin sekalian yang terhormat atas kesabaran hati 
mendengarkan pendapat saya ini.Sekian, wasalamualaikum wr. wb.  
 

18. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Terima Kasih Prof, nanti makalahnya atau pendapatnya bisa 
diserahkan ke Panitera sebaga…, Baik kami lanjutkan keterangan Ahli 
dari Prof. Dr. Rinaldy Dalimin, M.Sc. Ph.D. kami persilakan. 

 
19. AHLI DARI PEMERINTAH: RINALDY DALIMIN 
 

Assalamualaiakum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota 
Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati para hadirin yang hadir pada 
ruangan ini.  

Hari ini saya diminta oleh Pemerintah untuk memberikan 
pandangan saya sebagai Ahli guna memberikan masukan kepada 
Mahkamah Konstitusi dalam mengevaluasi Undang-Undang 
Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, yang sudah disahkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beberapa bulan lalu.  

Untuk itu sebelum saya memberikan msukan secara lisan, izinkan 
saya memberikan masukan berupa tulisan kepada Mahkamah Konstitusi 
yang merupakan pandangan saya terhadap undang-undang tersebut, 
yang executive summary-nya akan saya sampaikan pada forum ini.  

Tulisan, saya yang berjudul Sektor Tenaga Listrik Setelah 
Penerapan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 
tersebut, merupakan bagian dari kertas karya perorangan atau taskap 
yang saya tulis pada saat saya menjalani pendidikan 9 bulan di 
Lemhanas, pada Tahun 2008 yang lalu. Pada saat saya menulis taskap 
tersebut Undang-Undang Ketenagalistrikan belum disahkan oleh DPR. 
Hal ini saya sampaikan untuk memperlihatkan bahwa pokok-pokok 
pikiran yang akan saya sampaikan bukan karena saya akan tampil hari 
ini, tapi merupakan pandangan saya jauh sebelum ini.  

Pada saat Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 
2002 dibuat, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, saya 
mengikuti dan mencermati dalam proses penyusunan Undang-Undang 
Nomor 20 tersebut dan bahkan memberikan masukan kepada 
Pemerintah dan DPR pada waktu itu bahwa Undang-Undang 
Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2000 tersebut terutama mengenai 
konsep unbundling sistem tenagalistrikan tidak cocok untuk kondisi 
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Indonesia dan aktifitas perlistrikan di Indonesia berpeluang untuk tidak 
dapat dikuasai penuh oleh negara. Sehingga memang bertentanagn 
dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saya merasa 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang 
Ketenagalistrikan, Nomor 20 tahun 2002 tersebut adalah tepat. Tetapi 
pandangan saya terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 
yang saat ini kita bahas berbeda dengan Ketenagalistrikan, Nomor 20 
tersebut.  

Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menjelaskan terlebih 
dahulu. Mengenai perbedaan konsep unbundling yang menjadi ciri khas 
dari Undang-Undang Nomor 20 yang telah dibatalkan tersebut, dengan 
konsep Undang-Undang Nomor 30 yang baru. Karena apabila Mahkamah 
Konstitusi mempunyai pemahaman yang tepat terhadap sistem tenaga 
listrik tentunya diharapkan akan mempunyai persepsi yang tepat pula 
terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 tersebut.  

Sistem tenaga listrik secara garis besar terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu sisi pembangkit, kemudian transmisi dan distribusi dan 
yang ketiga adalah pada sisi konsumen, seperti yang terlihat pada 
gambar. Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan, Nomor 15 Tahun 
1985 yang sekarang, yang sebelum Undang-Undang Nomor 30 
diberlakukan, berlaku ketiga bagian tersebut dikelola oleh satu institusi 
yaitu PLN, seperti sekarang ini. Dan perencanaan sektor tenaga listrik 
secara nasional dilakukan terpusat. Tetapi saat ini, swasta dan koperasi 
sudah ada pada sisi pembangkit dan sistem yang terintegrasi, yang 
berwarna merah itu. Jadi saat ini swasta sudah ikut dalam penyediaan 
sektor tenaga listrik Indonesia, begitu juga koperasi apakah dia pada sisi 
pembangkit atau dia memang merupakan sistem yang terintegarasi 
seperti ini. Dari pembangkit sampai kepada konsumen dikuasai oleh 
swasta tetapi di bawah koordinasi PLN.  

Konsep unbundling adalah memisahkan ketiga bagian tersebut, 
yang masing-masing harus dikelola oleh institusi atau perusahaan yang 
berbeda. Jadi jika konsep unbundling ini diberlakukan, PLN harus 
memisahkan salah satu, harus memilih salah satu bidang usaha dari tiga 
bagian tersebut dan menyerahkan kepada bidang usaha yang lain atau 
swasta. Dua bidang usaha yang lain. Jadi memang konsep unbundling 
akan memberi peluang kepada pihak swasta untuk menguasai sektor 
tenaga listrik dan memecah PLN, hanya tinggal sepertiga dari bidang 
usaha yang dia lakukan selama ini, itu konsep unbundling.  

Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 
Tahun 2009 PLN tidak diharuskan melepaskan apa yang sudah menjadi 
bidang usaha PLN selama ini seperti ini. Jadi berlakunya Undang-Undang 
Nomor 30 tidak mengurangi apapun terhadap apa yang dilakukan oleh 
PLN saat ini.  

Dengan Undang-Undang Keternaglistrikan Nomor 30, pemberian 
peluang kepada BUMD, koperaasi dan swasta untuk menanamkan 
investasi bukan berarti menghilangnya peluang PLN, karena prioritas 
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utama diberikan kepada PLN. Apabila PLN tidak mampu baru diberikan 
kepada swasta tetapi tetap di bawah koordinasi PLN. Melihat dari 
luasnya wilayah indonesia dengan kondisi geografis negara pulau yang 
terdiri dari 17.000 lebih pulau dimana 6.000 nya yang dihuni, sulit 
dibayangkan penyediaan energi listrik nasional ke depan dapat ditangani 
oleh hanya satu institusi untuk seluruh indonesia. Maka diberikan hak 
perencanaan kepada Pemda dan diberikan peluang kepada BUMD, 
koperasi dan swasta merupakan hal yang positif bagi PLN karena akan 
berkurangnya tanggung jawab PLN sebagai satu-satunya penanggung 
jawab penyediaan tenaga listrik di seluruh Indonesia.  

Dengan jumlah konsumen yang sekarang ini saja, apabila PLN 
dapat memperbaiki unjuk kerjanya, PLN sudah dapat menjadi 
perusahaan listrik terbesar di dunia. Satu langkah besar yang akan 
mepengaruhi arah pada aktivitas pembangunan sektor tenaga listrik ke 
depan adalah, adanya pemisahan antara harga jual dan tarif listrik yang 
tidak dipunyai oleh Undang-Undang Nomor 20 ataupun Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 1985.  

Pada Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 
disebutkan harga jual adalah harga tenaga listrik berdasarkan biaya 
produksi ditambah dengan keuntungan yang diizinkan, yang disulkan 
oleh badan usaha pembangkit untuk ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi 
harga jual itu posisinya pada sisi pembangkit, di sini. Sedangkan tarif 
listrik harga untuk konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan 
persetujuan DPR RI atau DPRD.  

Posisi hak tarif listrik adalah di sini, yang bersentuhan langsung 
dengan konsumen. Harga jual adalah untuk mengakomodir kepentingan 
pengusaha termasuk PLN, sedangkan tarif listrik adalah untuk 
mengakomodir kepentingan konsumen. Kemudian, apabila terjadi 
perbedaan harga jual dan tarif listrik Pemerintah memberikan subsidi. 
Jadi Undang-Undang Nomor 30 menyadari bahwa subsidi merupakan 
kewajiban bagi Pemerintah apabila kemampuan daya beli dari konsumen 
atau mayarakat kita belum bisa mencapai harga jual keekonomian.  

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, jelas dinyatakan 
bahwa penyediaan tenaga listrik yaitu pembangunan pembangkit, 
transmisi, distribusi dan penjualan pada konsumen dikuasai oleh negara, 
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal 
ini BUMN, PLN, dan Pemerintah Daerah atau BUMD yang berlandaskan 
prinsip otonomi daerah. Apabila masih terjadi pengaruh kekuatan 
swasta, asing, untuk turut mengendalikan sektor tenaga listrik nasional 
yang dapat merugikan kepentingan nasional, bukan karena Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tersebut yang salah tetapi karena 
kelemahan para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di 
bawahnya. 

  PLN perlu dengan tepat menyikapi perubahan-perubahan yang 
akan terjadi akibat penerapan Undang-Undang Ketenagalistrikan ini. 
Dengan menyadari bahwa PLN akan menjadi koordinator, yang akan 
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mengintegrasikan semua aktivitas penyediaan energi listrik seluruh 
Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 30 ini. Dan kita semua perlu 
menyadari bahwa tujuan utama dibuatnya Undang-Undang 
Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 adalah untuk memperbaiki 
sektor tenaga listrik nasional yang mencakup semua stakeholder. Bukan 
hanya untuk memperbaiki Perusahaan Listrik Negara, dalam hal ini PLN. 
Tetapi jika PLN jika tidak mempersiapkan dengan tepat perubahan yang 
akan terjadi akibat Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 
tersebut, perbaikan pada sektor ketenagalistrikan nasional tidak akan 
diiringi dengan perbaikan PLN.  

Dari pokok-pokok pikiran di atas, saya berkesimpulan bahwa 
Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 yang baru 
merupakan kebutuhan bagi Indonesia untuk membangun sektor tenaga 
listrik yang lebih baik, yang dapat menghadapi tantangan yang di masa 
depannya semakin berat.  

Kalau pada saat Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-
Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 yang lalu saya 
mengatakan langkah Mahkamah Konstitusi tersebut adalah langkah yang 
tepat, untuk Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 
ini, saya menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ini 
untuk sektor tenaga listrik ke depan yang labih baik.  

Sekian pandangan saya terhadap Undang-undang 
Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, jika ada yang tidak pada 
tempatnya atau yang kurang berkenan mohon dimaafkan. 
Assalamualaikum wr.wb. 

 
20. KETUA: ACHMAD SODIKI  
  

Baik, Prof. Rinaldy nanti makalahnya bisa disampaikan, kepada 
Majelis dan berikutnya adalah kita akan mendengarkan Pihak Terkait 
yang pertama adalah Saudara Wartimin, S.H. Saya persilakan Saudara 
Wartimin. Pokok-pokoknya saja Saudara Wartimin. 

 
21. PIHAK TERKAIT: WARTIMIN 
  

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi, para pihak, dan hadirin sekalian yang saya hormati.  

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua. 
Sebagaimana permohonan kami tanggal 19 April 2010, bahwa saya telah 
dua kali mengikuti persidangan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perkara Nomor 149/PUU-
VII/2009 di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Maret 2010 dan 
tanggal 25 Maret 2010.  

Bahwa setelah mengikuti sidang dua kali dan mendapat 
penjelasan-penjelasan dari Pemohon, kemudian saya mumutuskan untuk 
ikut mengoreksi dan mengingatkan kepada pembuat undang-undang 
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agar jika membuat undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2009 harus cermat dan berhati-hati, jangan sampai melanggar 
dan bertentangan dengan UUD 1945 yang jadi pedoman dasarnya.  

Bahwa karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 berpotensi 
merugikan hak konstitusional kami selaku Pemohon, maka Pemohon 
selaku perorangan mengajukan uji materi atas Undang-Undang a quo, 
dengan permohonan agar diperiksa bersama dengan uji materi Perkara 
149 Tahun 2009 agar lebih singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.  
 
Kedudukan Pemohon, legal standing terkait dalam uji materil undang-
undang tersebut.  

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat (2) dan 28D 
ayat (1). Bahwa Pemohon dalam perkara a quo selaku perorangan 
adalah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
dan penjelasannya.  

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
terkait apa yang dirugikan sebagai akibat diberlakukan Undang-Undang 
Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan adalah hak untuk mendapatkan 
jaminan pasokan listrik dan harga yang terjangkau. Karena dengan 
ditemukan system pengelolaan listrik secara terpisah-pisah dan berdiri 
sendiri-sendiri, baik sesuai dengan jenis izin usaha atau disebut 
unbundling, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 
dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, terkait untuk 
mendapatkan jaminan pasokan listrik yang baik dan harga terjangkau.  

Hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagaimana kebutuhan 
hajat hidup orang banyak. Karena pengeloalaan tenaga listrik dengan 
prinsip usaha menganut mekanisme pasar atau pasar sehat sebagaimana 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, maka 
kebutuhan dasar Pemohon sebagai konsumen tenaga listrik dirugikan, 
karena akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal, belum termasuk 
terjadinya pemadaman listrik akibat kelangkaan bahan baku yang 
dibutuhkan oleh sektor-sektor kelistrikan yang terpisah-pisah, yaitu 
seperti alasan kelangkaan bahan baku pembangkit listrik, trafo rusak dan 
kelangkaan alat-alat lainnya yang berkaitan dengan kelistrikkan. Bahkan 
harga tarif listrik dapat terjadi kenaikan yang sangat memberatkan bagi 
Pemohon, yaitu apabila terjadi kondisi pasokan listrik lebih sedikit 
dibandingkan dengan permintaan akibat suatu karakterisasi pasokan 
listrik dipembangkit. Padahal menurut Undang-Undang a quo 
menyatakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya memberikan persetujuan fasilitas harga jual listrik dan 
harga sewa jaringan.  

Kemudian norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 10 ayat 
(2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat 
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(4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), 
Pasal 56 ayat (2).., “usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.” Pasal 56 ayat (4) 
bahwa norma Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana alat uji 
sebanyak satu norma yaitu Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi, “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”  

Alasan-alasan Pemohon terkait dengan ditetapkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena materi muatan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal yang kami 
sebutkan tadi, telah dibatalkan adalah norma-norma secara esensi dan 
maknanya sama dengan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 65, 68 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikkan yang 
telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 001, 
021, 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.  

  Bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, 
pasal-pasal yang kami sebutkan tadi adalah materi pasal pemecahan 
pengelolaan sektor kelistrikan atau dikenal dengan sebutan unbundling. 
Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, 
Putusan Perkara Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 
2004. “Listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.” 
Sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2009, dan penjelasan umum pada alinea 
pertama Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikkan, 
serta pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 
Nomor 001, 021, 022/PUU-I/Tahun 2003 tanggal 15 Desember 2004 
pada halaman 345 angka 1, 2, dan 3, serta pada halaman 348.  

Bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga 
menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang 
produksi yang penting bagi negara dan mengusai hajat hidup orang 
banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 harus tetap dikuasai oleh negara. Dalam arti harus 
dikelola oleh negara melalui perusahaan Negara.  

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945 adalah meliputi pasal-pasal yang telah kami sebutkan khususnya 
yang menyangkut memecah-mecah badan usaha pengelolaan sektor 
kelistrikan atau yang disebut dengan unbundling serta ketentuan pasal 
sepihak atau dapat diartikan dalam dan bermakna pasar bebas sektor 
kelistrikan, dimana pasal-pasal tersebut merupakan pasal inti atau pasal 
pokok dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan berpotensi 
merugikan Pemohon. Hal ini terbukti bahwa hanya dipindahkan tempat 
pembayaran listrik dari loket PLN ke Bank atau tempat yang menerima 
pembayaran listrik Pemohon atau konsumen sudah dibebani biaya 
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sebesar 2100 rupiah. Apalagi jika pemecah-mecahan atau pemisahan-
pemisahan pengelolaan sektor kelistrikan yang lebih vital dilakukan, 
maka akan lebih mahal lagi harga listrik untuk pemohon.  

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka sebagaimana beralasan 
bagi Pemohon bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Kelistrikan, maka hak konstitusional Pemohon 
sangat dirugikan yaitu atas pemenuhan dasar listrik sebagai kebutuhan 
hajat hidup dan dipastikan terjadi kenaikan harga listrik yang tinggi serta 
tidak lancarnya pasokan listrik karena berpotensi terjadi kartelisasi. 
Dengan demikian privatisasi sektor kelistrikan akan terjadi dan listrik 
akan menjadi komoditas pasar yang berarti Negara tidak lagi 
memberikan perlindungan pada rakyat. Hal ini bertentangan dengan 
pengertian dan makna Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.  

Berdasarkan uraian Pemohon, mohon putusan mengabulkan 
permohonan Pemohon.  
2. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. 

3. Menyatakan bahwa materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat atau setidak-tidaknya mengenai Pasal 10 ayat (2), (3), dan 
ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

4. Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 

Demikian Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi 
yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. 
Wassalamualikum wr. wb. 

 
22. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Terima kasih, Saudara Pihak Terkait dan nanti tulisan itu bisa 
diserahkan kepada Majelis. Gilirannya saudara Korban Sinaga. Saya 
mohon supaya apa yang telah diuraikan sama-sama dengan Saudara 
tidak usah dibacakan seluruhnya pada pokoknya saja karena Saudara 
Terkait pertama sudah mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan 
permohonan ini, saya persilakan. 

 
23. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 

Bapak Ketua Majelis dan Anggota Majelis, Bapak, Ibu, Para Saksi 
Ahli dan Para Hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini, kami 
tidak menduga akan bisa hadir mengikuti persidangan ini dalam gugatan 
intervensi atau gugatan terkait. Kami ada 8 orang yang terkumpul dalam 
penggugat terkait ini. Saya sendiri Korban Sinaga. Yang kedua ada, Naik 
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Sidebang. Yang ketiga, Betelmen Purba. Yang keempat, Raja Amon 
Purba. Lima, Tambok Haryanto Aritonang. Enam, John A Pristo Sitepu. 
Tujuh Gindo Silaban. Delapan, Bernhard Saragih, yang sebagian ada 
hadir di sini dan sebagian memberi kuasa kepada kami. 

Kehadiran kami di sini sebagai Penggugat adalah bertitik tolak 
pada tahun lalu terjadi kenaikan harga listrik (…) 

 
24. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Saudara Terkait, Saudara bukan Penggugat, saudara Terkait.  
 
25. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 

Ya, terima kasih Bapak. Sebagai Penggugat Terkait, bertitik tolak 
dari peristiwa pemadaman listrik bergilir tahun lalu, hingga akhirnya kami 
mencari tahu permasalahnya di mana, sampailah kami kepada SP-PLN. 
Setelah mendengar penjelasan dari SP-PLN maka kami 
menindaklanjutinya dalam bentuk diskusi kelompok bahkan dibicarakan 
hubungan pertemanan. Karena kami lihat ini adalah berakibat kerugian 
besar kepada kami nantinya, maka kami tidak mencukupkan orang lain 
saja yang menyampaikan tuntutan, tetapi kami juga ikut serta di 
dalamnya.  

Inti dari gugatan ini adalah sebagaimana disampaakan pada poin 
5, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dapat 
dipastikan akan berakibat naiknya harga listrik berkali lipat. Hal ini 
dikibatkan undang-undang ini telah menggariskan perubahan setidaknya 
untuk tiga hal.  

Pertma, diterapkannya prinsip bisnis atau prinsip usaha yang 
sehat berorentasi pasar dalam usaha penyediaan tenaga listrik.  

Yang kedua, akan terjadi pemisahan unit usaha ketenagalistrikan 
antar pembangkit, jaringan, distribusi, dan pemasaran, atau unbundling 
vertical, serta dan ketiga akan terjadi privatisaasi atau pelepasan 
kepemilikan pemerintah saat ini, khusunya untuk usaha di wilayah yang 
telah menguntungkan.  

Hal ini tercermin dalam matriks pasal-pasal yang kami sampaikan 
pada halaman 11, saya kira tidak perlu dibacakan satu-persatu, tapi 
prinsipnya bahwa apa yang akan terjadi kedepan ada pada poin nomor 
2. Pasal-pasal diatas menunjukan akan terjadi pemisahan unbundling 
vertikal maupun horizontal, maka akan diikuti privatisasi. Listrik akan 
ditangani banyak pihak dan subsidi akan dihapus. Harga listrik akan lebih 
banyak ditentukan oleh perusahaan mengacu pada prinsip bisnis.  

Semua ini pada intinya diakibatkan pengadopsian prinsip usaha 
yang sehat dan anti monopoli. Pertanyaannya mengapa prinsip usaha 
atau prinsip bisnis diberlakukan terhadap produk yang menguasai hajat 
hidup orang banyak? Dan apa perlunya penerapan prinsip usaha yang 
sehat? Mengapa perusahaan negara yang berfungsi khusus menangani 



 25

kebutuhan masyarakat dikatagorikan monopoli? Semua ini jelas 
bertentangan dengan apa yang telah diletakkan kokoh dalam Konstitusi.  

Penerapan sistem baru pengelolaan ketenagalistrikan di atas akan 
menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi Pemohon yang 
dijamin Konstitusi. Lebih jelas tentang kerugian dimaksud disampaikan 
sebagai berikut, pada intinya ada 2:  

Pertama, kerugian atas kenaikan tarif listrik. Penerapan prinsip 
usaha yang sehat dalam ketenagalistrikan sebagaimana disebut dalam 
Pasal 33 ayat (1) di atas, pembatasan lingkup usaha BUMN serta 
privatisasi sebagian besar unit usaha PLN saat ini, hal ini memastikan 
penghapusan subsidi menimbulkan kerumitan dan sejumlah dampak 
lainya. Lebih jelas dengan kenaikan harga listrik sebagaimana 
diungkapkan ahli dalam persidangan pada hari Kamis 4 Maret Tahun 
2010 diuraikan sebagai berikut ini;  
a.  Pengaruh energi listrik terhadap GDP Indonesia adalah negara yang 

tertinggi di Asia. Kalau ada masalah di kelistrikan akan besar 
pengaruhnya pada GDP dan GNP alinea pertama halaman 18 bukti P-
3.  

b.  Pembangkit yang paling mahal adalah fosil. Apa yang digunakan pada  
umumnya pembangkit diluar jawa, madura dan Bali.  

c.  Contoh perhitungan harga di Sabang bila Undang-Undang Nomor 30 
tentang Ketenagalistrikan BPP 1964 KWH. Rasio elektrivikasi 57,67. 
Harga listrik 634 sekarang. Dampak privatisasi harga di Sabang akan 
naik 405% (alinea terakhir halaman 18 bukti P-3).  

d. Selaku daerah yang berdekatan dengan Sumatera Utara maka 
persentase kenaikan di Sabang tersebut tidak akan jauh berbeda 
dengan kenaikan harga di Sumatera Utara daerah asal Pemohon. 
Demikian juga halnya pulau Sumatera keseluruhan, bahkan seluruh 
Indonesia di luar Jawa dan Bali. Privatisasi akan mengahapus subsidi. 

e.  Keadaan listrik nasional Jawa, Madura, Bali yang luasnya hanya 7% 
dari Indonesia adalah wilayah pengusahaan listrik yang sudah 
menguntungkan. 80% lebih penjualan dan 80% lebih pendapatan 
PLN ada di daearah ini. Dengan privatisasi maka keuntungan 
perlistrikan nasional daearah ini akan dinikmati perusahaan 
pembelinya. Semestinya digunakan untk kekuatan pengembangan 
listrik di daearah lain. Ibarat anak yang lebih dahulu dibesarkan dan 
di sekolahkan setelah berhasil membantu menyekolahkan adik-
adiknya.  

f.  Selain potentsi kenaikan harga yang disebut di atas, melepas usaha 
di daerah yang sudah menguntungkan saat ini juga berarti 
pelemahan badan usaha milik negara yang menguasai kelistrikan 
yakni PLN, penyediaan listrik berbagai wilayah dengan segala medan 
pelayanan yang semestinya dilaksanakan oleh koorporasi yang kuat 
kini mengandalkan PLN yang semakin lemah dan terpreteli, sehingga 
penanganan krissis listrik dan pembukaan dari yang belum teraliri 
listrik akan makin tidak jelas.  
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Dari uraian di atas, jelas terlihat kerugian yang akan diderita masyarakat 
khususnya di luar Jawa, Madura, Bali bila Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dilaksanakan.  
Kerugian akibat gangguan listrik.  
1. Kisah campur tangan asing dalam penyusunan Undang-Undang 

negara kita termasuk campur tangan menentukan pejabat 
pemerintah. Hal ini adalah bukti tingginya kepentingan asing dituruti 
penguasa negara sehingga menekan usaha ketenagalistrikan 
nasional. Pemenuhan kepentingan asing sudah sedemikian ironisnya. 
Kita kelimpahan bahan primer tenaga listrik berupa gas, batu bara, 
dan minyak bumi, tetapi sudah menjadi milik asing dengan harga 
yang sangat murah. Pembangkit kita sering berhenti karena 
ketiadaan bahan primer. Bahkan dibeli dengan dua kali lipat harga 
ekspor pun sulit didapatkan. Akibatnya suplay listrik kita jauh dari 
kebutuhan dan sering pemadaman. Hal kasat mata diperlihatkan oleh 
Saksi/Ahli dalam persidangan Kamis, 4 Maret 2010, bukti P3. Sudah 
barang tentu krisis listrik ini menekan industri, memaksa kenaikan 
harga, menghambat investasi, mengganggu kinerja perusahaan-
perusahaan dan pemerintah, bahkan mengganggu aktifitas 
masyarakat. Semua ini adalah kerugian besar dalam bentuk 
rendahnya peluang usaha, potensial lost akibat penghentian usaha 
saat pemadaman listrik, bahkan menghambat kemajuan akibat 
terganggunya proses belajar-mengajar. Dari permasalahan di atas, 
gangguan listrik di atas, maka Pemohon dan masyarakat keseluruhan 
akan menanggung kerugian, bukan hanya menyangkut harga, tetapi 
juga kenaitan atau kesulitan yang lain yang ditimbulkannya. 
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 33 
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan.”  

2. Pasal 33 ayat (2) mengamanatkan, “Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh Negara.”  

3. (3) pada penjelasan 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 
penegasan yang menyebut hanya perusahaan yang tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak, boleh di tangan orang seorang.  

4. Bagian 4 penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 5 terdapat 
penegasan yang menyebut, “…yang sangat penting dalam 
pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat.” Semangat 
para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan, 
dan seterusnya.  

5. Alinea ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian akhir 
mengukuhkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan 
makmur.  

6. Penerapan prinsip usaha yang sehat yang disebut pada Pasal 33 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
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terhadap usaha cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang 
banyak jelas bukan lagi sebagai usaha bersama di atas azas 
kekeluargaan karena pengelolaan sudah berorientasi keuntungan 
kelompok yang dilakukan menurut prinsip ekonomi dan mekanisme 
pasar.  

7. Membatasi peranan BUMN dan BUMD dalam usaha ketenagalistrikan 
serta membuka kesempatan perusahaan swasta atau Penanaman 
Modal Asing untuk mengusai mayoritas saham usaha 
ketenagalistrikan, maka usaha yang menguasai hajat hidup orang 
banyak itu secara de facto bukan lagi dikuasai oleh negara. 

 
26. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Bisa disingkat? 
 
27. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 

Ya. Singkatnya pelanggaran norma kami sudah sampaikan di 
bawahnya. Kami bacakan kesimpulannya, berdasarkan seluruh uraian di 
atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tenaga listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak harus 

dikuasai oleh negara. 
2. Usaha ketenagalistrikan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

adalah produk khusus yang tidak sama dengan produk lainnya untuk 
dikelola dalam prinsip usaha yang sehat. 

3. Penerapan prinsip usaha yang sehat pada ketenagalistrikan akan 
menghilangkan subsidi. 

4. Hadirnya pihak lain dalam usaha ketenagalistrikan akan menambah 
komponen biaya dalam pengadaan tenaga listrik berupa komponen 
keuntungan usaha yang komponen ini bisa berjalan 3 atau 4 kali 
untuk masing-masing badan usaha yang berbeda dalam rangkaian 
vertikal usaha ketenagalistrikan.  

5. Penerapan usaha yang sehat pemisah-pemisahan usaha 
ketenagalistrikan secara horizontal dan vertikal akan mengakibatkan 
kenaikan harga listrik berkali lipat dari harga saat ini.  

6. PLN adalah badan usaha ketenagalistrikan yang sangat kuat 
didukung oleh kelembagaan personil dan pembiayaan yang sudah 
baku memiliki jaringan ke seluruh wilayah Indonesia perlu dijaga dan 
diperkuat.  

7. Menempatkan PLN hanya sebagai salah satu badan usaha yang 
memiliki pembatasan usaha yang sama dengan badan usaha swasta 
lainnya akan menghancurkan usaha ketenagalistrikan yang sudah 
kuat, terkonsolidasi dan berpengalaman panjang.  

8. PLN bukanlah hanya badan usaha biasa, tetapi bagian dari 
kesejarahan Indonesia yang mengiringi perjuangan kemerdekaan dan 
fungsi sebagai pemersatu. 
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9. Pemberlakuan sistem baru pengelolaan ketenagalistrikan ini akan 
merugikan masyarakat keseluruhan di Indonesia, dan kerugian 
terbesar akan dialami oleh daerah asal Pemohon, yakni Sumatera 
Utara, dan di luar Jawa, Madura, dan Bali. 

10. Dengan pelanggaran norma ini, demikian juga banyaknya jumlah 
pasal yang terhubung langsung pada materi gugatan, sehingga 
esensi dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar. Maka secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak dapat dipertahankan, 
sehingga harus dibatalkan untuk keseluruhnya.  

Petitum berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas disertai 
dengan bukti-bukti terlampir. Dengan ini Para Pemohon kepada Majelis 
Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberi putusan 
sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk 

seluruhnya; 
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945;  
3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  

Dari kami Para Pemohon ditandatangani, terima kasih Yang Mulia. 
 
28. KETUA: ACHMAD SODIKI  
  

Terima kasih Saudara Sinaga. Nanti tulisannya bisa diserahkan 
kepada Majelis dan untuk kesempatan ini barangkali ada pertanyaan. 
Saya persilakan Hakim Harjono terlebih dahulu. 

 
29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO 
  

Terima kasih, Pak Ketua. Saya tujukan pertanyaan saya kepada 
Ahli dari Pemerintah. Mungkin kedua-duanya, ada poin-poin yang bisa 
dijawab, kebetulan juga karena ada Pemerintah juga karena ini 
menyangkut latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini. 
Pemerintah mestinya juga tahu akan apa yang akan saya tanyakan.  

Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ahli, terutama 
dorongan untuk dikeluarkannya undang-undang ini adalah Pemerintah 
belum bisa menyediakan tenaga listrik itu secara berkecukupan. Oleh 
karena itu swasta diharapkan masuk untuk bisa istilahnya bisa 
berpartisipasi. Apakah itu memang sebagai sesuatu pertimbangan akan 
adanya undang-undang ini. Kalau memang motivasinya seperti itu, 
apakah kemudian membuka partisipasi swasta itu sebagai sesuatu yang 
ad hoc, ad hoc saja sebetulnya. Kalau Pemerintah sudah bisa, tidak perlu 
swasta itu. Ini konsepnya beda kalau memang itu dimaksudkan sejak 
awal telah membuka untuk swasta.  
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Kalau itu ad hoc, saya belum bisa melihat atau ada ketentuan-
ketentuan yang mengatakan bahwa memang itu ad hoc. Karena undang-
undang ini diharapkan berlaku lama, termasuk juga di dalam membuka 
partisipasi swasta itu.  

Yang saya belum melihat bahwa ini maksudnya ad hoc , kalau 
memang ini dikeluarkan karena keterbatasan Pemerintah, tentu ada 
scheme, berikutnya bagaimana swasta itu nanti harus masuk kepada.., 
yang semestinya katakan saja PLN, atau status swasta ini di dalam 
waktu tertentu harus masuk kepada atau skim atau yang tetapnya itu 
adalah PLN katakan saja. Undang-undang ini saya tidak melihat, apakah 
itu kemudian pengalihan saham berikutnya itu diusahakan seperti itu., 
kalau memang itu maksudnya, tetapi saya tidak melihat ad hoc itu, ini 
yang pertama.  

Yang kedua, adalah prospeknya. Sekarang kalau undang-undang 
ini dijalankan, yang terbuka adalah BUMN lalu juga pilih daerah dua itu, 
tapi kemudian swasta. Prospek ke depannya kira-kira konfigurasinya 
bagaimana diantara tiga ini? BUMN, milik daerah, koperasi dan 
Pemerintah Daerah. Apakah kira-kira ini pembuat undang-undang ini 
sudah bisa diproyeksikan bahwa pasti akan ada yang bisa diambil oleh 
Pemerintah Daerah itu banyak. Ataukah kemudian kalau tadi Pemerintah 
tidak bisa menyediakan, sebetulnya idem saja Pemerintah Daerah juga 
tidak menyediakan dana itu. Sehingga yang terjadi formalnya 
dicantumkan mungkin nanti dalam konfigurasi ke depan itu ada yang 
menonjol.  

  Ini yang saya tanyakan kepada kedua Ahli dan Pemerintah 
tentang motivasi undang-undang ini, memang dimaksudkan ad hoc, 
ataukah memang yang nantinya selamanya seperti ini diharapkan. Saya 
kira itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. 

 
30. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Pak Hakim Akil Mochtar, silakan. 
 
31. HAKIM ANGGOTA: AKIL MOCHTAR 
  

Saya ingin pendapat dari Ahli. Salah satu asas daripada 
pembangunan ketenagalistrikan ini adalah otonomi daerah.  

Kemudian dalam Pasal 3 juga mentyatakan tentang penguasaan 
itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi 
daerah. Kemudian di beberapa pasal di dalam Pasal 11 ayat (3) yang 
juga menjadi salah satu concern yang dilakukan pengujian materinya 
oleh Pemohon. Menyatakan bahwa untuk wilayah yang belum 
mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara 
usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.  
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Saya ingin pendapat, apakah penyelenggaraan ketenagalistrikan 
ini yang salah satu asasnya berlandaskan prinsip otonomi daerah 
sehingga pelimpahan, pengelolaan itu juga mengikuti asas-asas prinsip 
otonomi daerah. Ekstrimnya, saya ingin katakan tadi seperti daerah yang 
belum mempunyai atau belum mendapat tenaga listrik itu Pemerintah 
Daerah dapat melakukan upaya dan memberikan kesempatan terutama 
kepada badan usaha milik daerah, usaha swasta, koperasi dan lain 
sebagainya.  

Kalau kita hubungkan dengan sistem yang dianut sekarang 
misalnya bahwa PLN menjadi satu-satunya badan usaha milik negara 
yang berwenang untuk melaksanakan penyediaan di sektor 
ketenagalistrikan, dengan berbagai asumsi yang kita katakan bahwa 
dengan melakukan model-model yang dianut di dalam Undang-Undang 
ini, itu juga katakanlah menganut prinsip-prinsip unbundling itu. 
Sehingga kalau unbundling itu diberlakukan maka menimbulkan potensi 
kerugian, bisa diasumsikan akan terjadi harga tarif dasar listrik, itu yang 
menjadi utama. Sehingga masyarakat menjadi susah untuk memperoleh 
tenaga listrik tersebut.  

Pertanyaan saya adalah apakah prinsip penyelenggaraan usaha 
ketenagalistrikan yang menggunakan salah satu asasnya adalah otonomi 
daerah itu bertentangan tidak dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945? Sebab prinsip keadilan itu juga penting menurut saya dari 
prinsip Pasal 33 ayat (2) distribusi itu harus dikuasai oleh negara.  

Nah, bagaiamana kalau ini menjadi yang prioritas? Saya mohon 
pendapat Ahli, silakan saja untuk menjelaskan dari prinsip otonomi 
dikaitkan dengan prinsip demoktrasi ekonomi. Terutama bagi daerah 
yang belum menikmati tenaga listrik itu bagaimana? Saya mohon 
penjelasan, terima kasih.  

 
32. KETUA: ACHMAD SODIKI  
  

Silakan Pak Arsyad. 
 
33. HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI 
 
  Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama kepada Pemerintah. Saya 

sekedar wacana saja untuk komprehensif di dalam membedah perkara 
ini, permohonan ini, kira-kira badan usaha swasta itu di Indonesia dalam 
penyediaan tenaga listrilk ini, itu kira-kira sudah berapa persentase? 
Satu.  

Yang kedua mengenai modal asing atau tenaga asing, badan  
usaha asing…, badan hukum asing misalnya, kira-kira berapa yang ada 
sudah beroperasi di Indonesia? Itu sekedar nantinya dijawab.  

Kepada para ahli Prof. Anna, Prof. Sri Edi Swasono dan guru saya 
ini tercinta Prof. Erman. Dulu dia mengajarkan saya ekonomi 
pembangunan. Ini hasil bacaan, renungan juga bahwa dunia sekarang 
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ini, saya sangat sepaham sekali setuju pandangan Prof. Jimly baru-baru 
ini menelurkan buku konstitusi ekonomi. Ada green constitution, 
konstitusi lingkungan, konstitusi ekonomi. Nah konstitusi ekonomi kita 
ini, inilah yang dipersoalkan oleh Para Pemohon dengan landasan 
payung bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur konstitusi ekonomi 
Pasal 33 dan 34 yang diuji sekarang sebagai leading issue menurut Prof. 
Sri tadi adalah Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dikuasai, dikelola oleh negara.”  

Saya ingin sampaikan pertanyaan ini kepada Ahli, Prof. Sri. Dunia 
sekarang ini, kalau bangsa Indonesia sekarang ini hidup di dalam dunia 
tempurung, dan sekarang ini kita lihat sadar tidak sadar pemimpin kita 
sekarang ini dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini seolah-
olah sudah memberikan suatu wacana gambaran, apa yang dikatakan 
the marketing of nation. Dia sudah memasarkan bangsa dalam rangka 
demi kesejahteraan umum. Kita ketinggalan, sebagai bangsa yang the 
competitive nation. Dua ciri yang sekarang ini, dunia ini, dari sudut 
ekonomi memasarkan bangsa, komoditas-komoditas yang ada dalam 
produksi-produksi apa semua, termasuk listrik ini. Jadi ingin saya 
bertanya kepada Pak Sri, apakah Indonesia, bangsa ini tidak boleh 
memasarkan produksinya, cabang-cabang produksinya, cabang-cabang 
ekonominya kepada dunia luar demi kesejahteraan umum? Tatkala 
kondisi Indonesia sekarang ini belum semapan, sematang, begitu banyak 
modalnya, itu satu.  

Yang kedua, sehingga Pak Sri tadi mengatakan bahwa Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009, itu di halaman 7 yang Bapak kemukakan 
tidak senafas dengan Pasal 33 ayat (2). Di-counter oleh guru saya 
bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 in casu Pasal 33 ayat (2). Oleh 
karena beliau memberikan satu gambaran tentang ekonomi 
pembangunan, ekonomi dunia dan lain sebagainya memberikan 
perbandingan bahwa bagaimana ekonomi itu diwujudkan di dalam 
memasarkan bangsa ini.  

Kemudian kepada Ibu Prof. Anna, saya melihat tadi singkat tajam. 
Tapi saya tidak melihat bahwa Pemohon ini memiliki legal standing. 
Dimana kerugian faktualnya injury infect-nya. Kerugian yang bisa muncul 
akibat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009? Apakah Ibu melihat 
tadinya bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menganut konsep 
sistem unbundling, sehingga merugikan Para Pemohon.  

Kemudian kepda Prof. Rinaldy Dalimi, sayang sekali makalahnya 
belum kita terima ini Pak. Sehingga kita tidak bisa komentar, tetapi 
untuk Prof. Eman Rajagukguk, sudah memberikan gambaran bahwa 
keseluruhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan ini, bahkan digambarkan beberapa pasal di dalam 
membedah undang-undang ini sehingga beliau berpendapat bahwa 
undang-undang ini konsisten, senafas dengan Undang-Undang Dasar 
1945.  



 32

Untuk Pak Rinaldy, saya hanya ingin bertanya, kira-kira positif-
negatifnya bahayanya unbundling ini di dalam Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2009 dihubungkan dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari pada 
undang-undang itu sendiri. Kami minta penjelasan tentang itu. Terima 
kasih Pak Ketua.  

 
34. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Berikutnya Pak Hamdan. 
 
35. HAKIM KONSTITUSI: HAMDAN ZOELVA 
 

Terima kasih. Saya ingin minta tambahan penjelasan dari Ahli 
Prof. Rinaldy.  

Kalau kita lihat di Pasal 10 ayat (2), di situ memang dimungkinkan 
tidak di unbundling, tidak dapat terintegrasi. Artinya dua, bisa 
unbundling, bisa juga sebaliknya.  

Sebenarnya kebutuhan terhadap unbundling itu apakah semata-
mata tekait dengan efisiensi usaha? Ataukah betul-betul kebutuhan 
teknis? Bahwa memang itu sangat diperlukan dari segi teknis? Atau 
kebutuhan efisiensi usaha?  

Kalau misalnya di-unbundling, kemudian semua negara yang 
melakukan pengusahaan juga tidak ada soal, apakah begitu? Ataukah 
memang masalah di unbundling itu sendiri menjadi masalah? Ini saya 
minta penjelasan lebih detail lagi dari Ahli mengenai soal ini, terima 
kasih. 

 
36. KETUA: ACHMAD SODIKI  
  

Kami persilakan Ibu Maria.  
 
37. HAKIM KONSTITUSI: MARIA FARIDA INDRATI 
  

Terima kasih Pak Ketua, saya minta penjelasan dari Prof Edi. Prof. 
Edi mengatakan bahwa menguasai tidak berarti terus memiliki. Tadi dia 
juga harus disertai memiliki. Jadi menguasai sama sekali tidak memiliki 
tetapi disertai memiliki. Nah hubungannya dengan undang-undang ini 
Prof. kalau ini kemudian kita hubungkan dengan Pasal 33 ayat (4) di sini 
ada, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, dan berwawasan…,” dan seterusnya.  

Kalau kita melihat ini apakah Pasal 33 ayat (4) ini cocok dengan 
apa yang dijelaskan atau dimaknai pada pasal…, ayat–ayat sebelumnya? 
Yaitu ayat (10) ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) karena saya melihat 
bahwa efisiensi berkeadilan ini apakah tidak sesuai dengan apa yang 
diminta oleh Pemohon di sini dinyatakan bahwa…, misalnya kita 
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hubungkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, “Harga jual tenaga 
listrik dan sewa jaringan listrik ditetapkan prinsip usaha yang sehat.” 
Usaha yang sehat bagi saya menganggap bahwa pasal pembeli dan 
penjual itu setuju dengan hargany,a lalu selesai begitu Pak, tapi apakah 
ini juga termasuk yang dimaknai dengan efisiensi berkeadilan itu dan 
apakah ayat (4) ini sebelumnya sudah klop dengan ayat (1) ayat (2), 
dan ayat (3) dari Pasal 33 ini? Itu saya mohon penjelasan dari Prof. Edi.  

Dan untuk Prof. Anna, tadi Prof. Anna menyatakan mengenai 
putusan MK yang dulu terhadap Undang-Undang Kelistrikan. Dinyatakan 
di sana adanya perbedaan antara batal, nietig, atau juga absoluut nietig, 
dan van rechtswege nietig? Kalau kita melihat yang dua ini, Prof. Anna 
menganggap bahwa putusan MK yang lalu itu termasuk yang mana? 
Yang batal? Yang nietig? Atau yang van rechtswege nietig itu?  

Kalau itu dianggap yang van rechtswege nietig, maka kalau 
kemudian pemerintah dan DPR membuat undang-undang yang baru ini, 
undang-undangnya kan sudah baru, tetapi namanya tetap 
ketenagalistrikan. Kalau kemudian ada pasal-pasal yang lalu, tetapi 
kemudian pasal-pasal itu diformulasikan agar berbeda, tetapi mungkin 
materinya sama, apakah itu kemudian bisa dinyatakan langsung batal? 
Atau kemudian harus dinyatakan van rechtswege nietig?  

Jadi kita melihat undang-undang yang lama yang sudah 
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, tapi dari pasal-pasal kemudian dirumuskan 
dengan undang-undang yang baru, ya mungkin ada hal-hal yang 
kemudian dirumuskan, di formulasikan ulang mungkin berbeda, dan 
mungkin betentangan. Jadi tidak sama yang dahulu. Bagaimana 
terhadap ini? Apakah kemudian dianggap ini langsung tidak berlaku? 
Atau memang dapat dinyatakan dibatalkan karena pengujian ini? Saya 
mohon klarifikasi dengan Prof. Erman, terima kasih. 

 
38. KETUA: ACHMAD SODIKI  
  

Terakhir saya persilakan Pak Fadlil.  
 
39. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI 
  

Pertanyaan ini akan menukik kepada pasal-pasal yang 
dimohonkan pengujian. Terutama terkait dengan Pasal 10 sejak dari ayat 
(2) sampai dengan ayat (4) dan pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. 
Erman maupun Prof. Rinaldy. Pasal inilah yang oleh Pemohon dianggap 
sebagai reinkarnasi dari undang-undang yang sudah dibatalkan oleh MK 
yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Yang pertama adalah 
terkait dengan kata ‘dapat’ pada Pasal 10 ayat (2) yang bunyi 
lengkapnya, “Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
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terintegrasi.” Ini artinya ada diskresi di situ bahwa ya, boleh integrasi 
boleh tidak. Boleh unbundling, boleh bundling.  

Kemudian ini lebih di tegaskan lagi kepada soal yang berikutnya 
yang tadi sudah dicontohkan yaitu di dalam usaha penyediaan listrik 
yang tadi sudah digambarkan oleh Prof. Rinaldy, yang bahkan di sini 
lebih dipotong lagi …., “…dimaksud usaha penyediaan listrik untuk 
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu 
badan usaha dalam satu wilayah usaha.” Ini berarti lebih dipotong yang 
menuju ke arah yang lebih sempit lagi dan itu juga tadi ada gambarnya 
bulet-buletannya baru satu oleh Prof Rinaldy, terjadi pada pembatasan 
usaha wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya 
meliputi distribusi tenaga listrik dan atau penjualan.  

Jadi hampir seluruhnya. Ini berarti apa…, hal yang ingin saya 
mintakan penjelasan adalah apa ini benar bahwa ini unbundling? Karena 
faktanya di dalam pasal-pasal ini justru memecah-mecah dan bahkan 
pemecahannya itu ke arah lebih sempit lagi.  

Mohon kiranya dapat dijelaskan agar kami dapat mengerti 
sepenuhnya tentang implementasi unbundling itu pada pasal-pasal yang 
saya bacakan tadi, terima kasih.  

 
40. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
Baik (…)  

 
41. PEMOHON: AHMAD DARYOKO  
 
  Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin ke belakang. 
 
42. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
Silakan, saya persilakan mulai dari Prof. Rinaldy kira-kira 5 menit 

sampai 7 menit (…) 
 
43. PEMOHON: AHMAD DARYOKO 

 
Mohon izin Yang Mulia, kami boleh menambahkan pertanyaan? 

  
44. KETUA: ACHMAD SODIKI  

 
Oh, boleh silakan.  

 
45. PEMOHON: AHMAD DARYOKO 

 
Terima kasih. yang pertama pertanyaan kami akan sampaikan 

kepada Prof. sri Edi Swasono. Jadi berkaitan dengan statemen dalam 
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testimonI ini memang usul di persidangan ini adalah persoalan Pasal 33 
ayat (2). Itu kami ingin mengetahui…, katakanlah semangat daripada 
adanya Pasal 33 ayat (2) ini dari Undang-Undang Dasar 1945 karena 
memang di persidangan yang lalu itu bahwa listrik itu sudah terbukti 
sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang 
banyak. Dan kami tahu dalam sejarah bahwa Prof. Edi ini adalah salah 
satu dari anggota tim ad hoc MPR yang berjuang mati-matian untuk 
tetap mempertahankan Pasal 33 ayat (2) tersebut, yang pertama.  

Kemudian yang kedua, apakah Profesor sependapat juga bahwa 
listrik ini adalah suatu yang bisa dikomoditikan seperti itu yang 
katakanlah bisa semua orang kemudian bisa berdagang masalah listrik 
ini? Apakah tidak seperti halnya Cina misalnya? Atau negara yang sekitar 
kita bahwa dengan listrik ini kemudian pemerintah memberikan 
dorongan kepada sektor ekonomi pada pabrik-pabrik sehingga 
barangnya bisa bersaing? Ini mungkin sama dengan penjelasan dari 
Profesor mengapa ini dianggap cabang produksi yang penting bagi 
negara dan juga esensinya terhadap hasil produksi agar produksi kita itu 
bersaing terhadap pasar global, sehingga ini bisa dikomoditikan atau 
harus tetap menjadi ekonomi yang leading, bukan pasar?  

  Kemudian pada Prof. Erman, ini kami menanyakan kalau Professor 
mengatakan bahwa ini Undang-Undang Nomor 30 tidak sama dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 almarhum, itu mohon ditinjau 
sebagaimana tadi dari Yang Mulia Hakim juga ada yang menanyakan 
bagaimana dengan pasal 10 ayat (2) tadi? Itu karena di sana ada potensi 
unbundling.  

Kalau kata ‘dapat’ tadi kemudian ditafsirkan bahwa bisa 
unbundling, dapat juga unbundling dapat juga tidak, pada saat 
unbundling, bagaimana? Ini kan sama? Dan kami mengajukan ini bukan 
karena kami anti modal asing, tidak. Kami bukan anti modal asing dan 
memang terbukti selama ini PLN toh sudah melibatkan juga peran model 
swasta bahkan asing juga, tetapi sekali lagi permasalahan utama di sini 
adalah bukan permasalahann asing, swasta, dan sebagainya. Bukan 
permodalan, tetapi mekanisme daripada kelistrikan yang pada 
persidangan ini kemudian sangat terkenal dengan istilah unbundling 
yang menjadikan permasalahan.  

Sekaligus kami menyambung pada Professor Rinaldy bahwa 
Undang-Undang Nomor 30 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
ini sekali lagi dinyatakan katanya tidak berbeda. Sekali lagi mohon 
ditinjau ke Pasal 10 ayat (2). Di sana esensinya karena ada kata-kata 
‘dapat’ tadi. Sehingga tadi Prof. Rinaldy juga mengatakan kalau 
unbundling di sinilah masalahnya, sehingga Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 yang jelas-jelas secara eksplisit itu unbundling maka 
dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi (…)  
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46. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Pemohon langsung bertanya saja karena itu pendapat Saudara 
yang bisa Saudara simpulkan dalam kesimpulan, ya. Kalau bertanya 
ditanyakan yang mana, ya. 

 
47. PEMOHON: AHMAD DARYOKO 
 

Baik, apakah Prof. Rinaldy juga sudah meneliti atau mengkaji 
statistik PLN tahun 2008 yang di sana tiap provinsi rata-rata defisit 2 
triliun? Apabila tadi Prof. mengatakan peran Pemda juga bisa…, oke, 
karena juga mendukung, tetapi bagaimana pertimbangan ini?  

Kemudian, apakah Prof. Rinaldy juga sudah mengkaji jalan ke luar 
yang mungkin juga sependapat dengan kami karena di sisi pembangkit 
ini adalah merupakan sisi dari penjualan, kemudian di sisi ritel ini adalah 
sisi tarif, maka apakah Prof. juga sudah mengkaji bahwa ini sebenarnya 
adalah single buyer?  

Kemudian kepada Prof. Anna, kami berharap sekali lagi bisa 
menjelaskan tentang…, kalau kami, dari hasil kajian kami dan sudah 
kami sampaikan matriksnya kepada Yang Mulia Mahkamah, begitu juga 
kepada Prof. mungkin sudah kami sampaikan bahwa kami berprinsip 
bahwa ini esensinya sama. Kalau seperti itu halnya, kami mohon 
penjelasan sekali lagi, bgaimana undang-undang yang esesensial sama 
kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sekarang dimunculkan 
lagi? Kami mohon penjelasan implikasi hukumnya. Terima kasih. 

 
48. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Baik, jadi sekarang kami persilakan (...) 
 
49. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 

Ketua, kami masih ada sedikit pertanyaan, Pak. Dari Terkait ada 
pertanyaan, kalau sekiranya diperbolehkan.  

 
50. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Ya, silakan. Kepada siapa? 
 
51. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 

Kepada Prof. Sri Edi Swasono. 
 

52. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Ya, singkat saja. 
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53. PIHAK TERKAIT: KORBAN SINAGA 
 

Kami mohon dijelaskan sebagai perbandingan tragedi Pasar 
Bunga Lor kira-kira tahun 1812, dimana ekonomi pasar tidak menjawab 
kelaparan di sana.  

Yang kedua, kepada Prof. Rinaldy, sejauhmana peran Pemerintah 
dalam menentukan hak dalam Undang-Undang Nomor 30 ini? Dan apa 
acuan Pemerintah nantinya menentukan harga? Terima kasih. 

 
54. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Ada Pemerintah yang mau mengajukan pertanyaan? Cukup. Kita 
nanti akan berakhir jam 12.30 WIB. Masih ada waktu 20 menit, kami 
mohon wisdom-nya untuk membagi 5 sampai 7 menit. Kami persilakan 
Pak, Pak Rinaldy. 

 
55. AHLI DARI PEMERINTAH: RINALDY DALIMI 
 

Baik,terima kasih. Kalau bisa ditampilkan lagi laptop saya ke 
screen karena sangat membantu untuk pengertian unbundling.  

Saya melihat dari diskusi kita hari ini dan membaca beberapa 
masukan yang saya dapat, permasalah utama kita adalah perbedaan 
persepsi terhadap unbundling. Jadi di situ. Kalau kita sudah bisa 
menyamakan persepsi ini, saya yakin dengan gampang kita menuju ke 
satu titik. Perbedaannya di situ, kalau saya dengan dari Prof. Edi, 
daripada Pemohon, saya baca juga apa yang menjadi keberatan bagi 
Pemohon. Intinya adalah unbundling.  

Oleh karena itu saya ingin sekali kita menyamakan persepsi 
terhadap definisi unbundling yang sebenarnya. Unbundling pada 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 adalah pemisahan 3 komponen 
ini. Ini ada tiga, satu, dua, tiga. Definisi unbundling adalah ketiga-
tiganya ini tidak boleh dilakukan oleh satu institusi atau oleh satu 
perusahaan, harus dipisah. Sehingga apabila itu diberlakukan, PLN harus 
memilih. Apakah dia akan berusaha di bidang satu, atau di bidang dua, 
atau di bidang tiga? Dan menyerahkan dua bidang usaha yang tidak dia 
pilih. Itu konsep unbundling pada Undang-Undang Nomor 20 yang 
sebenarnya. Dan itulah yang saya nyatakan tidak tepat untuk Indonesia 
dan itu menyalahi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.  

Mengapa ini tidak tepat? Yang pertama adalah konsep unbundling 
ini memang datangnya dari negara di Eropa itu Inggris yang memakai. 
Apabila tarif listrik diserahkan kepada pasar, sehingga aktivitas bisnis, 
satu, dua, tiga ini lepas kepada pasar karena itulah harga akan naik 
karena di bidang yang satu ini mereka akan mendapat keuntungan, dua 
menetapkan keuntungan, tiga menetapkan keuntungan.  



 38

Di Indonesia sampai sekarang pada Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009, tarif listrik diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan 
DPR. Jadi tidak mungkin unbundling ditetapkan di Indonesia, tidak tepat. 
Karena akan berbenturan dengan konstitusi kita.  

Lalu di mana peluangnya nanti, kalau seandainya mana tahu 
usaha unbundling ini memang saya lihat dari perusahaan-perusahaan 
swasta, saya tidak menyatakan asing, bisa asing di dalamnya. Mereka 
memang ingin merebut bagian-bagian yang menguntungkan dan mereka 
berusaha supaya tarif listrik ini nanti tidak ditetapkan lagi, itu ujung dari 
usaha unbundling. Sehingga, usaha inilah yang harus kita hambat dan 
sudah terhambat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30, mereka 
tidak bisa lagi. Kalau ini mereka berhasil melepaskan bahwa tarif listrik 
ini tidak ditetapkan oleh Pemerintah, berhasilah mereka, memasukkan 
konsep unbundling yang sebenarnya dan mereka akan menguasai 
daerah-daerah yang menguntungkan karena mereka mempunyai dana 
yang besar.  

Jadi konsep unbundling adalah memisahkan ketiga ini, dan di 
dalam undang-undang yang baru tidak dipisahkan. PLN tetap seperti 
sekarang ini dan PLN boleh menguasai semua pembangunan sektor 
tenaga listrik ke depan apabila Pemerintah mempunyai dana. Apabila 
Pemerintah tidak mempunyai dana, swasta harus bersepakat dengan 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan usahanya. Di 
situlah sebenarnya titik yang harus kita pegang, peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang ini harus kita kawal supaya tidak 
terjadi itu.  

Lalu tadi ada yang bertanya, kira-kira nanti sistemnya bagaimana? 
Swasta, BUMN dan koperasi? Kalau saya jadi swasta, saya tidak akan 
mengambil usaha di sini. Saya hanya akan mengambil usaha nomor 
satu, kenapa? Karena harga listrik ditetapkan di posisi ini dan hanya 
harga listrik yang boleh mengikuti usaha yang sehat, artinya 
menguntungkan.  

Kalau di posisi dua dan tiga, swasta tidak akan ambil itu, karena 
tarif listrik kita ditetapkan oleh Pemerintah dan pasti itu pada kondisi itu 
sekarang, itu dibawah produksinya. Oleh karena itu dalam tulisan yang 
akan saya berikan buku ini kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, di 
sini saya menyebutkan reposisi bisnis perlistrikan PLN, jangan serahkan 
daerah sini kepada swasta, ini daerah yang menguntungkan. Beri swasta 
sini, kalau dia tidak mau ya, dia tidak melakukan usaha. Jadi dengan 
adanya keutamaan bagi PLN, PLN mengendalikan sektor tenaga listrik ke 
depan, tapi harus reposisi.  

Salah satu reposisi yang harus diambil adalah keutamaan dari 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah diberikannya tanggung 
jawab sebagian kepada Pemerintah Daerah terhadap perlistrikan di 
daerahnya, diberikan tanggung jawab. Yang di bawah kontrol PLN dan di 
dalam Undang-Undang Energi disebutkan bahwa daerah itu sumber daya 
energi yang ada di daerah itu Pemerintah Daerah ikut mengendalikan 
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itu. Sehingga nanti kalau Undang-Undang Energi dan Undang-Undang 
Nomor 30 diterapkan, tidak akan ada lagi transmisi yang lewat di satu 
daerah di daerah itu tidak ada listrik.  

Saya pernah bekerja di Riau, di perusahaan minyak selama 3,5 
tahun. Ada pompa yang 45 tahun menyedot minyak di situ, di sekitar 
situ ada orang Sakai yang tidak punya rumah dan tidak punya 
pendidikan. Dan itu tidak akan terjadi lagi kalau undang-undang ini 
diberlakukan, diteruskan. Setiap daerah yang mempunyai sumber daya 
energi akan menikmati energi yang ada di daerahnya. Jadi konsep 
unbundling adalah apabila usaha itu dibagi tiga dan dalam Undang-
Undang Nomor 30 ini tidak ada dibagi tiga.  

Nah, kalau kita lihat sekarang ini, swasta sudah ada sebelum 
Undang-Undang Nomor 30, swasta sudah ada sistem terintegrasi, ini 
yang dinamakan sistem terintegrasi. Mulai dari pembangkit sampai 
kepada konsumen, dia menetapkan. Tetapi sekarang ini, seperti 
Cikarang Listrindo, Batam, dia menetapkan dibolehkan oleh undang-
undang, dia menetapkan tarif listrik kepada industri sesuai dengan biaya 
produksinya, tidak mengikuti TDL. Itu sudah berlaku sebelum Undang-
Undang Nomor 30.  

Juga ada koperasi. Saya kemarin baru dari daerah Lampung. Dia 
membeli curah dari PLN. Dia jual kepada masyarakat dan bahkan ada 
masyarakat yang sampai 4 tahun tidak membayar listrik karena 
koperasinya tidak men-charge dia. Dan ini sudah berlaku sebelum 
Undang-Undang Nomor 30.  

Dalam Undang-Undang Nomor 30 kondisi ini tidak diganggu. PLN 
yang ini bisa memperbesar. Lalu yang integrasi juga bisa melakukan, 
koperasi bisa melakukan tetapi tetap persetujuan Pemerintah dan BUMN. 
Jadi itulah konsep unbundling yang sebenarnya. Bahwa pada Pasal 10 
ayat (2) di sini menyatakan bahwa sektor itu dibagi ke dalam empat. 
Dalam konsep tenaga listrik itu memang empat ini, salah satu yang 
harus kita pahami bersama adalah listrik dimonopoli secara alamiah. 
Tidak mungkin kita gedung ini ada perusahaan listrik lain, lalu besok kita 
nyatakan saya tidak mau disuplai oleh PLN, saya mau beli listrik dari 
Cikarang Lisindo, tidak bisa mereka lakukan, kenapa? Karena jaringan 
listriknya sudah masuk ke sini dan tidak mungkin ada beberapa jaringan 
listrik dalam satu gedung.  

Oleh karena itu monopoli alamiah terjadi di sini, sehingga kalau 
ada perusahaan swasta ingin menjual listrik, kalau PLN tidak kasih 
transmisinya dilewati atau tidak dizinkan oleh Pemerintah Daerah, dia 
tidak akan bisa menjual listrik ke masyarakat. Nah, hak itu masih 
dipegang oleh PLN.  

Jadi itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan 
persepsi kita sama mengenai unbundling, terima kasih.  

  Mungkin sedikit Pak Daryoko tadi bertanya mengenai defisit di 
daerah dan apa jalan keluarnya?  
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Kondisi pelistrikkan kita saat ini bukan disebabkan karena undang-
undang yang salah. Saya selalu menyatakan ini dimana pun. Undang-
Undang Nomor 85 berlaku, Undang-Undang Nomor 20 berlaku, belum 
berlaku, 85 masih diusahakan, masih berlaku tidak ada perubahan. 
Kesalahan kita adalah miss management. Kita belum menemukan suatu 
sistem manajemen tenaga listrik di Indonesia yang tepat. Bahkan saya 
menyatakan, tanpa dirubah undang-undang, selama, maaf. Sumber daya 
manusianya benar itu akan lebih efektif daripada undang-undang. Tetapi 
kalau Undang-Undang Nomor 30 pun kita tetapkan, saya nyatakan di sini 
tetapi para pengambil keputusan mempunyai titik lemah, tidak akan 
terjadi perubahan.  

Jadi sebenarnya intinya adalah sumber daya manusia kita ini 
harus benar. Jalan keluar untuk menyelesaikan ini, saya rasa salah 
satunya adalah reposisi bisnis PLN, lakukan divestasi dengan jika perlu 
dengan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerahlah nanti yang 
akan menentukan tarif listrik. DPRD-nya dan Pemerintah Daerahnya dan 
akan terjadi regionalisasi alamiah. Regionalisasi alamiah ini akan 
menempatkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 
daerahnya sendiri. Dalam buku saya ini, dalam tulisan saya ini saya 
sebutkan ada enam perkembangan wilayah yang akan terjadi ke depan.  

Apakah ini pada Undang-Undang 85 atau yang berlaku sebelum 
30 atau Nomor 30? Kedua-duanya itu akan mengarah ke sana. Tetapi 
kalau Undang-Undang Nomor 20 kita terapkan tidak akan mengarah ke 
sana.  
 

56. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 

Saya kira cukup.  
 

57. AHLI DARI PEMERINTAH: RINALDY DALIMI 
 

Baik, terima kasih.  
 
58. KETUA: ACHMAD SODIKI  
  

Saya persilakan Prof. Erman. 
 
59. AHLI PEMERINTAH: ERMAN RAJAGUKGUK 
 
  Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Saya akan 

menjawab hal-hal yang belum dijawab oleh Prof. Rinaldy tetapi saya 
ingin menegaskan pertama-tama saya tidak lagi sebagai birokrat sejak 
tahun 2005, sehingga saya tidak tahu dorongan dikeluarkannya undang-
undang ini. Tetapi keterangan saya ini hanya sebagai analisa saya 
sebagai dosen dalam bidang Filsafat Hukum Ekonomi di program Pasca 
Sarjana dan Hukum Investasi Pembangunan di Fakultas Hukum UI.  
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Pertama, saya mengira bahwa undang-undang ini adalah undang-
undang pengganti yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang 
menurut hemat saya memang tepat itu dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi itu. Sehingga Pemerintah harus mengisi kekosongan undang-
undang untuk mengatur ketenagalistrikan yang sekarang ini menurut 
hemat saya, dari penelitan saya mengalami krisis listrik negara kita ini, 
yaitu antara lain kita mengeluh setiap hari di beberapa daerah ada giliran 
hidup mati dan investasi tidak datang ke Indonesia, salah satunya 
karena prasarana listrik ini tidak menjamin investasi mereka. Bahkan ada 
satu kisah, satu investor pada zaman yang lalu itu tidak dapat listrik dan 
membawa genset sendiri tetapi oleh Pemerintah Daerah genset ini 
dikenakan pajak distribusi. Akhirnya investor itu memindahkan 
investasinya ke negara lain. 

Nah,apakah Pemerintah ini dalam undang-undang ini bersifat Ad 
Hoc? Saya kira setelah saya analisa tidak bersifat Ad Hoc. Keikutsertaan 
swasta di dalam ketenagalistrikan ini. Cuma tugas saya adalah dalam 
mata kuliah saya, apakah undang-undang ini bertentangan tidak dengan 
Undang-Undang Dasar 1945? Kesimpulan saya tidak, karena Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945 seperti dikatakan oleh Bapak Mohammad 
Hatta, tidak anti modal asing, tidak anti partisipasi swasta. Dan di dalam 
kenyataan sekarang ini, kalau kita membaca surat-surat kabar 
Pemerintah kekurangan dana untuk membangun pembangkit tenaga 
listrik sampai 10.000 megawatt di seluruh Sumatera dan Jawa dan 
daerah-daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya kira ini 
motif dari Pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang ini.  

Apakah ikut sertanya swastanya ini melanggar Undang-Undang 
Dasar 1945 atau tidak? Pertanyaan ini, saya katakan menurut analisa 
saya tidak. Karena Pasal 33 itu tidak anti modal asing dan tidak anti 
swasta. Hanya saja modal asing ini pun sampai sekarang lepas daripada 
dia mau datang atau tidak tetapi dalam bidang kelistrikan, dia hanya bisa 
95% daftar negatif investasi itu. Atau boleh dia masuk ke bidang ini. 
Cuma apakah dia akan datang, ataukah swasta dalam negeri atau 
swasta asing akan datang ke dalam usaha ketenagalistrikan ini? Saya 
katakan tergantung pada tiga faktor yaitu, economi opportunity, political 
stability dan kepastian hukum. Jadi belum tentu kalau dibuka pun 
kepada asing, kepada swasta di daerah-daerah tertentu, belum tentu dia  
datang. Karena apakah ini menguntungkan atau tidak, proyek-proyek 
kelistrikan ini?  

Tadi Prof. Rinaldy sudah mengatakan kita harus waspada bahwa 
jangan di pembangkit tenaga listrik karena ini yang mempunyai 
keuntungan yang besar.  

Asas otonomi daerah, juga saya mengatakan, apakah kalau 
Pemerintah Daerah tidak punya uang bisa membangun badan usaha 
milik daerah? Saya katakan tidak selalu, karena banyak di daerah yang 
tidak punya uang, tidak punya dana untuk membangun BUMD. Tetapi 
BUMD itu bisa bekerjasama dengan pihak swasta di daerah-daerah dia 
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itu. Jadi ada badan usaha milik daerah, dimana Pemerintah Daerah  
bukan 100% pemilik saham, bisa dia sebagian jadi pemilik saham.  

Tetapi, apakah itu akan berhasil? Bagaimana prospeknya? Saya 
katakan, saya sampai saat ini masih ada kendala, apakah tadi itu, 
economic opportunity, apakah ada political stability di beberapa daerah 
kita. Keamanannya juga masih juga belum terjamin pasti.  

Yang ketiga adalah kepastian hukum. Peraturan-peraturan di 
bidang ketenagalistrikan ini nanti akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah, 
ada yang diamanatkan itu. Nah, apakah ini juga akan diikuti secara 
konsisten oleh peraturan-peraturan daerah, di daerahnya masing-
masing, ini masih kita lihat perkembangannya.  

Jadi, dari saya mengajarkan filsafat hukum ekonomi di samping 
filsafat hukum ekonomi, hukum alam, kaum positivisme, economic 
analitic of law, filsafat hukum ekonomi Islam, saya menciptakan atau 
menyusun pula Filsafat Hukum Ekonomi Pancasila, antara lain mengenai 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau saya terapkan kepada 
Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, seperti saya katakan tadi, tidak 
bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.  

Pertanyaan yang terakhir, kenapa ini tidak sama dan sebangun 
dengan undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi? Saya melihat undang-undang ini antara lain partisipasi 
masyarakat menjadi suatu yang keharusan, yaitu bahwa tarif listrik, tarif 
dasar listrik untuk konsumen itu nantinya  ditetapkan oleh 
Pemerintah dengan persetujuan DPRD dan DPR.  

Hari ini saya membaca koran bahwa rencana kenaikan tarif dasar 
listrik bulan Juli tahun ini ditolak oleh DPR. Artinya apa? Rakyat yang 
berkuasa, jadi artinya kalau ada tadi persangkaan bahwa nanti akan 
dilepaskan kepada mekanisme pasar, tidak benar sama sekali. Karena 
Pemerintah dan DPR atau DPRD campur tangan untuk menentukan tarif 
dasar listrik itu. Jadi tidak diberikan kepada mekanisme pasar, tidak. 
Begitu juga harga jual listrik dari pembangkit tenaga listrik kepada PLN 
itu ditetapkan oleh Pemerintah, tidak dilepaskan kepada harga pasar. 
Cuma kata-kata ekonomi yang sehat itu artinya jangan semena-mena 
swasta ini mau menjual untuk hubunganya sendiri, apa namanya listrik 
itu kepada PLN. PLN harus mempertimbangkan ekonomi yang sehat itu 
bukan semena-mena. Nah, nanti kalau terjadi itu, harga jual kepada PLN 
itu, itulah yang oleh Prof Rinaldy mengatakan manajeman kita 
bagaimana bisa menghitung harga yang sehat itu? Tetapi ini tetap 
Pemerintah, dan harga jual listrik kepada masyarakat, kepada rakyat 
pemakai ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, untuk 
perta kali dalam undang-undang semacam ini.  

  Inilah maksud saya tidak sama dan sebangun dengan undang-
undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.  

  Demikian penjelasan saya, Hakim Ketua dan Majelis Hakim 
Konstitusi yang saya muliakan.  
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60. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Terima kasih Prof. Erman. Kami persilakan Prof. Edi.  
 
61. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO 
 
  Majelis Hakim yang saya muliakan. Tadi pandangan saya dan 

kesimpulan saya dihadapkan secara bertentangan tentunya dengan 
pendapat Prof. Erman.  

  Tentu saya tidak bisa menghindari bahwa pandangan Prof Erman 
dimulai dengan menyebutkan apa yang dilakukan yang dipidatokan oleh 
Bung Hatta pada tahun 70-an itu. Namun kebetulan saya juga membaca 
buku-buku banyak sekali dari hampir seluruhnya dari Moh Hatta, maka 
apa yang dikemukakan oleh Prof. Erman tadi susungguhnya pandangan 
Bung Hatta telah dia kapsul menjadi sempit. Dikapsul artinya Bung Hatta 
dipandang dari kacamatanya dia yang liberalistik, bukan dipandang oleh 
Bung Hatta yang sesungguhnya lebih pro rakyat. Dengan demikian 
kesimpulan mengenai Hatta juga berbeda.  

  Memang Bung Hatta tidak anti swasta dan juga tidak menolak 
bantuan asing. beliau bukan berpandanganan senofobik atau anti asing. 
Namun, ini yang dikapsul, namun Mohammad Hatta selalu menegaskan 
jangan sampai terjadi predominasi, apalagi dominasi terhadap ekonomi 
nasional, ini yang tidak disebutkan oleh Prof. Erman.  

  Jadi kembali, memang pendapat Beliau dikuasai, tidak berarti 
dimiliki dengan Pemerintah memiliki regulasi. Tidak berarti, tidak perlu 
dimiliki. Tentu bila peraturan gagal, apalagi kalau peraturan disusun 
justru tidak untuk menguasai tpi sudah berbaur keinginan-keinginan lain 
yang mengakomodasi pasar seperti banyak undang-undang, salah 
satunya yang saya sebut tadi adalah Undang-Undang Migas dan banyak 
undang-undang lain, yang sesungguhnya meskipun ditetapkan oleh DPR, 
oleh wakil rakyat, tetapi justru oleh pola pikir DPR yang sangat 
liberalistik.  

  Undang-Undang Migas sangat liberalistis. Bahkan 
konsiderannya..., harusnya Undang-Undang Migas itu batal demi hukum 
automatically, void. Karena konsiderannya tidak benar, tidak valid, tetapi 
itu berjalan dan tetap dijalankan. Jadi sesungguhnya bila peraturan itu 
gagal dan tentu akibatnya harus dimiliki. Sebab yang penting adalah 
dikuasainya. Apalagi pada waktu Bung Hatta pidato itu neoliberalisme 
belum berkecamuk seperti sekarang dimana neoliberalisme ujudnya 
adalah turbo kapitalism, neoliberalisme ujudnya adalah kembalinya 
imperalisme ekonomi, neoliberalisme adalah sesungguhnya pencaplokan-
pencaplokan kekuatan ekonomi. Neoliberalisme sekarang ini ujudnya 
adalah this empowering the national economy. Itu adalah suatu this 
empower atau suatu kelumpuhan yang terjadi. Sehinngga Bung Hatta 
pun akan kembali, kalau melihat keadaan itu pada titik tolak awal yaitu 
dikuasai. Biarpun ada peraturan dan kalau peraturan itu justru 
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melepaskan, dan banyak peraturan yang demikian penguasaan tentu 
yang utama, subjek utamanya adalah penguasaan. Artinya harus dimiliki.  

  The global rule of the game di dalam percaturan korporasi. 
Decision making apabila ada kepemilikan. Kalau tidak ada kepemilikan, 
no decision making dan artinya itu yang saya katakan tadi Indonesia 
stop for sale.  

  Kemudian, tadi ada pertanyaan dari Majelis, apakah..., apa suatu 
wacana. Apakah Indonesia tidak memasarkan ekonomi bangsanya? Ya 
harus. Tentu itu persoalan lain memasarkan ekonomi bangsanya tidak 
berarti kemudian seperti yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan. 
Sampai yang seorang Rizal Ramli misalnya di dalam Bappenas, dihadiri 
oleh banyak pejabat, dan banyak..., hampir seluruh Ketua Bapennas di 
masa lampau, kecuali Prof Widjojo dan Sri Mulyani yang tidak hadir. Dia 
mengatakan, apakah Menteri Perdagangan ini..., Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia atau Menteri Perdagangan Republik Cina? Itu 
diucapkan oleh Rizal Ramli. Itu berarti sesungguhnya, meskipun ada 
DPR, tetapi kalau DPR-nya sendiri yang membobolkan peraturan-
peraturan dan membiarkan menterinya melakukan liberalisasi seperti ini, 
kita tidak bisa menjual barang, malah kita sesungguhnya dilumpuhkan 
oleh barang-barang, mestinya bisa dihindari, Pemerintah bisa mengatur,  
kalau listrik tadi bisa mengatur tarif, kenapa tidak bisa mengatur,  
melarang.  Cara melarangnya tentu dengan diplomasi, cara melarangnya 
adalah minta kepada importir Indonesia mbok kamu jangan mengimpor 
barang-barang dari Cina yang membunuh industri nasional. Itu pun tidak 
dilakukan. Tidak dilakukan misalnya oleh Menteri Perdagangan agar 
bank-bank jangan memberi kredit murah atau sama sekali tidak memberi 
kredit kepada importir yang mengimpor barang-barang yang akan 
membunuh. Inilah makna dari Pasal 33 semua. Adalah for economic 
realizien  dari bangsa ini, yang ini telah dilepas.  

Jadi dengan kata lain, memang Indonesia justru harus mendapat 
listrik murah. Dan listrik murah tidak akan bisa diberikan oleh swasta, 
listrik murah tidak akan bisa diberikan oleh Pemda yang tidak punya 
uang. Listrik murah hanya bisa diatur melalui PLN,  supaya dengan listrik 
murah itu ekspor kita kompetitif. Yang itu diberikan kepada Cina. Bahka 
juga Cina bisa maju karena kredit barang eksport sangat rendah,  3%, 
Indonesia tidak demikian.  

Jadi sesungguhnya yang berlaku adalah mekanisme pasar. Apa 
yang diputuskan DPR, andaikata tarif pun dimintakan persetujuan DPR 
dan DPR yang memutuskan, materi yang dibawa ke DPR adalah materi 
mekanisme pasar dan DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu 
contohnya adalah jebol Undang-Undang Pelayaran, jebol undang-undang 
lain,  yang menurut kami semuanya adalah dorongan berlakunya 
mekanisme pasar.  

Mengenai Prof. Maria, terima kasih. Sesungguhnya asli dari 
setelah MPR gagal menghapuskan,  seperti yang saya bacakan tadi Pasal 
33.  Tentu kelompok saya tidak bisa terus menerus menolak orang yang 
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ingin memasukan idenya. Maka akhirnya terjadi semacam kompromi, 
oke Anda mempunyai Pasal 34 dan Pasal 5 tambahan. Pasal asli,  Pasal 
34 yang masuk kepada komisi dimana saya berada yang untuk 
menentukan hal ini adalah efisiensi, tidak ada perkataan efisiensi 
berkeadilan. Dengan perkataan efisiensi,  maka Pasal 4 akan membunuh 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33. Maka menjelang semua sudah 
capek, semua ingin merokok dan semua ingin minum kopi, saya bilang 
kepada Ketua pada waktu itu Jacob Tobing dan saya tahu kelemahannya 
orang Batak, kalau Jacob Tobing dipanggil abang  maka dia akan lemah, 
lemes.  Saya bilang, abang itu biar semua orang senang di ruang ini, 
kurang 5 menit sebelum deadline yang ditentukan oleh Ketua MPR 
Amien  Rais, apa bisa itu efisiensi biar lebih keren ditambah efisiensi 
berkeadilan, itu dari saya.  Dan di dok, {sic} mungkin karena di saya 
panggil abang atau mungkin dia tahu saya Guru Besar Ilmu Ekonomi.  
Justru memang saya Guru Besar ilmu ekonomi, saya tahu bedanya 
efisiensi dan efisiensi berkeadilan. Maka ini suatu transformasi dari mikro 
menjadi efisiensi sosial. Ini merupakan efisiensi sosial. Dengan demikian 
tidak lagi bisa melumpuhkan ayat (1), (2), dan (3),  dan ini adalah 
sesuatu yang apa itu, karena kalau efisiensi saja pedomannya adalah 
sehat. Dan sehat itu adalah pasar. Tidak ada perusahaan yang sehat 
tanpa pengertian pasar. Jadi oleh karena itu yang sehat harus efisien.  

Oleh karena itu, saya lebih memikirkan bahwa PLN di empower, 
diberdayakan dan tetap memegang teguh tugasnya ayat (2) Pasal 33.  

Apa yang dikatkan oleh Prof Erman dan lain-lain, apalagi 
mengenai miss management sumber daya.  Dengan diganti undang-
undang ini pun akan terjadi miss management. Jadi titik tolaknya adalah 
bukan kepada perlunya Undang-Undang Nomor 30 tapi adalah 
memperbaiki manajemen.  

Kita tidak harus mengganti PLN, karena PLN itu memegang tugas 
yang sangat penting,  dan bahwa nanti begini, nanti begitu,  dengan 
ayat (10), ayat (11) dan selanjutnya - dan selanjutnya akan lebih baik, 
akan begitu, itu sesuat yang belum proven, sama sekali belum 
mempunyai dasar untuk dikatakan proven dalam  artian menyelamatkan 
kepentingan negara, semuanya masih spekulatif. Dan saya setuju 
pertanyaan dari Majelis yang sangat saya muliakan, ini Ad hoc apa 
bukan? Itu sudah menunjukan bahwa semuanya msih spekulatif.  

Oleh karena saya tetap menyampaikan pendapat saya, bahwa 
undang-undang ini tidak selaras dengan tujuan untuk penguasaan oleh 
negara.  

Lalu ada pertanyaan dari Penggugat Terkait, ya mungkin dia 
benar.  Ini sekedar cerita dari bahaya mekanisme pasar yang dianggap 
menjadi efisien dan semuanya beres.   

Terjadi pada tahun 1812. Jadi 1812 bukan kejadian besar di 
Eropa, tatkala Napoleon Bonaparte kalah dari Rusia, tapi di India ada 
kasus 1812 adanya tiga, empat juta manusia di Gujarat Belangor, di 
Gujarat menderita kelaparan, masyarakat berkumpul untuk membantu 
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sebagai solidaritas sosial kepada rakyat yang hampir mati kelaparan. 
Namun Gubernur Bombai melarang, Gubernur Bombai mengatakan, nah 
ini mirip dengan apa yang terjadi di ruang-ruang kelas di fakultas 
fakultas ekonomi. Gubernur Bombai tidak memahami betul dengan baik 
teori ekonomi, maka dia mengatakan “jangan membantu, apa engkau 
tidak membaca bukunya Adam Smith “The Wealth of Nation” di situ ada 
invisible hand, maka pasar akan menyelesaikan. Benarlah terjadi di 
Gujarat kemiskinan berkurang tiga juta karena mati semua. Terima 
kasih. 

 
62. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Kami persilakan kepada Ibu Prof. Erliyana. 
 
63. AHLI DARI PEMOHON: ANNA ERLIYANA 
 
  Majelis yang terhormat, dua pertanyaan untuk saya, pertama 

mengenai legal standing Pemohon, saya lebih menyoroti pada ketakutan 
yang sangat hebat dari SP PLN akan kehilangan pekerjaan, karena 
memang sedang mewabah BUMN kita dimana sekalipun saham 
pemerintah 100% maka terjadi PHK besar-besaran, apalagi yang 51% 
atau bahkan hak menguasai negara itu semakin berkurang. Jadi ada 
ketakutan yang besar sekali di kalangan SP PLN. Saya menganggap itu 
kerugian konstitusional atas hak pekerjaan yang diakibatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.  

Kemudian mengenai istilah batal saya merujuk pada 
pertimbangan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi 15 Desember 2004 
yang menyatakan bahwa “menimbang dengan dinyatakannya 
keseluruhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat disarankan agar pembentuk undang- undang 
membentuk Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru 
yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”. Sebetulnya 
titik tumpunya  pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada 
indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 itu merupakan 
baju baru saja, body-nya sama bajunya yang beda, adalah kewenangan 
Majelis Hakim untuk menentukan bahwa istilah yang tepat di sini batal 
mutlak atau absolute nietig. Karena bagi hukum akibat suatu perbuatan 
yang dilakukan dianggap tidak ada berarti undang-undang itu tidak ada. 
Pembatalan oleh hakim karena adanya kekurangan esensial sehingga 
pembatalan bersifat ekstum. Itu pendapat saya yang akan saya 
pertahankan. Terima kasih. 

 
64. KETUA: ACHMAD SODIKI  
 
  Terima kasih. Jadi persidangan ini telah mendengarkan para Ahli, 

para Saksi, dan saya kira cukup. Dan pada gilirannya saya 
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mempersilakan kepada Pemohon  untuk membikin kesimpulan, demikian 
juga Pemerintah dan dalam hal ini diberi kesempatan satu minggu sejak 
hari ini, dan kemudian akan dilakukan sidang untuk putusan atas perkara 
ini yang akan ditentukan atau diberitahukan lebih lanjut. 

  Dengan demikian maka persidangan ini saya nyatakan selesai dan 
ditutup.  
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