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POLICY BRIEF 

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  

POKJA MEKANISME PERIZINAN DALAM RANGKA  

MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI DI INDONESIA 

 

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran 

penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan 

meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua 

warganya.1 Investasi dipandang sebagai  salah satu cara yang 

diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan 

peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap 

tenaga kerja, serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang 

masih kekurangan di berbagai daerah serta sarana dan prasarana 

lain yang dapat mendukung pembangunan. Tujuan penyelenggaraan 

penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat 

iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan 

koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan 

birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, 

biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang 

kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan 

perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi 

penanaman modal akan membaik secara signifikan.2 

                                                           
1Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia, penegasan 

atas hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang 
terkandung di dalam Batang Tubuh UUD yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam 
pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas 
kekeluargaan”. Pemakaian asas kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang tidak 
berdasarkan atas individualisme, tetapi untuk mencapai kemakmuran bersama dan sebagai penegasan 
kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.(Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah 
Perubahan Keempat, (Jakarta : PSHTN FHUI, 2002), hlm. 56) 

 
2Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
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Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan antara lain 

melalui kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur serta 

kemudahan tata cara perizinan, dsb. Kepastian hukum tentang 

penanaman modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal yang berusaha mengakomodir 

perkembangan zaman. 

Terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut 

demikian karena selama ini undang-undang investasi yang ada 

dianggap sudah tidak memadahi lagi sebagai landasan hukum untuk 

menarik investor. Tidak berlebihan jika berbagai pihak menyebut 

undang-undang penanaman modal cukup kompetitif. Dengan kata 

lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka 

melakukan investasi cukup menarik. Artinya UU Penanaman Modal 

dapat dibandingkan (comparable) dengan ketentuan penanaman 

modal Negara lain.3 

Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 banyak 

perubahan yang terjadi antara lain: semua permohonan penanaman 

modal (penanaman modal yang memerlukan fasilitas, penanaman 

modal oleh perorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan 

asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama), diajukan melalui 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi BPKM. 

Terobosan semacam PTSP perlu terus didukung dan dikembangkan. 

Para pejabat yang mempunyai otoritas harus mengedepankan 

semangat melayani, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi 

penanam modal. 

Yang melatarbelakangi pemberian fasilitas atau kemudahan 

berusaha dengan mengefektifkan kembali PTSP adalah antara lain: 

Nawa Cita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara 

terkemuka dalam kemudahan berusaha; hasil survey kemudahan 

                                                           
3 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, cetakan kedua, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2010, hlm.129. 
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Berusaha/EODB dilakukan Bank Dunia terhadap 189 negara atas 

10 indikator kemudahan berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) 

dalam melakukan kegiatan usaha; RPJMN Tahun 2015-2019: 

Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 

prosedur pada tahun 2019; Posisi Indonesia dalam EoDB 2014 (129), 

2015 (128), 2016 (109) dan 2017 ditargetkan menjadi peringkat 40 

sesuai arahan Presiden R.I.4 

Sejatinya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah akhir-akhir ini adalah untuk 

memberikan gairah atau dorongan para investor untuk menanamkan 

modalnya. Tetapi apakah peraturan perundang-undangan yang  ada 

sekarang ini yang jumlahnya kurang sangat banyak dapat 

memberikan dorongan berinvestasi atau justru menghambat 

investasi? Intervensi pemerintah terhadap investasi adalah adanya 

instrument perizinan, hampir semua kementerian sektoral 

berwenang menetapkan perizinan baik yang bersifat teknis maupun 

perizinan usaha. Misalnya regulasi dasar agraria, regulasi tentang 

pendirian Perseroan Terbatas, regulasi terkait kelistrikan, 

pertambangan, perpajakan, pemerintahan daerah, dll. Hal tersebut 

bisa menjadikan peraturan menjadi tumpang tindih, inkonsistensi 

yang bisa menimbulkan kebingungan. 

Dari kondisi tersebut, perlu untuk menganalisis dan evaluasi 

peraturan perundang-undangan terkait investasi. Mengingat bahwa 

banyaknya regulasi dan tahapan dari investasi yang begitu panjang, 

focus bahasan adalah pada masalah peraturan perundang-undangan 

terkait penanaman modal, perizinan terkait Starting a Business 

(memulai berusaha)  serta mekanisme perizinan. 

Analisis dan evaluasi mengenai mekanisme perizinan dalam 

rangka mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia ini 

                                                           
4 Sumber BKPM 
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difocuskan untuk menganalisis dan mengevaluasi Peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, yaitu: 

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba 

5. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

8. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang 

Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 

Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 

 

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum ini 

menggunakan beberapa dimensi penilaian, yaitu: 

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator 

2. Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar 

pasal antar UU 

3. Implementasi Peraturan perundang-undangan 

 

B. Hasil Analisis dan Evaluasi 

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator 

a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara 

substansial aturan dalam UU ini sudah banyak yang memenuhi 

kesesuaian terhadap prinsip dan indikator : NKRI, 

Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan 

Pencegahan Korupsi. Namun ada beberapa pasal yang telah 

dianalisis tidak sesuai dengan prinsip dan indikator antara lain : 

Pasal 10 ayat (1) tidak memenuhi indikator keterlibatan 
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masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan 

masyarakat marginal lainnya. Sedang Pasal 13 ayat (1) dinilai 

tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator tidak 

adanya partisipasi substantive masyatakat termasuk masyarakat 

marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam 

pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur. 

 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan,  pada dasarnya sebagian besar telah 

memenuhi prinsip dan indikator. Ada beberapa pasal yang tidak 

memenuhi prinsip dan indikator, misalnya dalam tataran 

peraturan pelaksanaan indikator tersebut menjadi tidak 

terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 yang pada 

intinya memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi 

harus memenuhi persyaratan tertentu.Ketentuan Penggunaan 

tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan Permenaker 

No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 

Tahun 2015, dimana awalnya dalam permenaker No. 16 Tahun 

2015 pemerintah mempeketat penggunanaan tenaga kerja asing, 

namun dalam permenaker No. 35 Tahun 2015 sebaliknya 

pemerintah memperlonggar penggunaan tenga kerja asing. Oleh 

karena itu dalam tataran paraktis hal ini tidak memenuhi 

prinsip NKRI. 

 

c. UU No 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan, ada beberapa 

pasal yang dinilai tidak memenuhi prinsip dan indikator, yaitu 

:Pasal 3 , Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 13, Pasal 10 ayat (1) dan 

ayat (2) Pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi 

dengan indikator adanya aturan yang menjamin sistem kerja 

yang kooperatif dan kolaboratif. Usaha penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi 
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(Pasal 10 ayat 2). Pasal ini dinilai  memiliki pemaknaan yang 

kabur dan tidak jelas batasannya  dengan adanya kata ‘dapat’ di 

dalamnya. Membuka kemungkinan pelaksanaan usaha 

penyediaan tenaga listrik bisa juga dilakukan dengan terpisah-

pisah. 

d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan 

Batubara ada beberapa pasal yang tidak memenuhi prinsip dan 

indikator, misalnya Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa 

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas 

paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 

100.000 (seratus ribu) hectare, frase “luas paling sedikit 5000 

(lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 

mengandung ketidakadilan, karena dengan luas lahan paling 

sedikit 5000 hektar yang pasti bisa mengusahaan adalah 

pengusaha dan perseorangan tidak mungkin, pasal ini 

sepertinya sengaja diperuntukkan para pengusaha. 

e. Sebagian UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan  Hidup (PPLH) tidak memenuhi prinsip 

dan indikator, seperti pasal 46, pasal 108, pasal 59 ayat (4) pasal 

ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam 

pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses 

penerbitan izin karena Pasal ini telah dianulir oleh Mahkamah 

Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah menganggap Pasal 59 ayat 

4 berten-tangan dengan UUD 1945. Melalui putusan ini, pasal 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan 

kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang 

permohonan perpanja-ngan izinnya masih dalam proses harus 

dianggap telah memperoleh izin".Sehingga perusahaan 
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pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat 

dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin. 

f. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagian besar 

sudah memenuhi prinsip dan indikator, hanya beberapa pasal 

yang tidak memenuhi diantaranyaPasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat 

(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113 dinilai tidak memenuhi 

prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan yang jelas 

tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat 

marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam 

pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur. Pasal pasal ini dinilai tidak 

memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur 

dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak 

membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar. 

 

2. Permasalahan dan Potensi Tumpang tindih/disharmoni antar 

pasal dalam UU atau antar pasal antar UU: 

Dari hasil penilaian permasalahan dan potensi tumpang 

tindih/disharmonisasi Peraturan perundang-undangan, maka 

dapat digambarkan sbb: 

a. Aspek kewenangan;  

- Adanya inkonsistensi antara Pasal  1 angka 1 dengan 

Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanamaan Modal terkait konsepsi/terminologi penanaman 

modal. (Revisi Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanamaan Modal) 

- Tidak operasionalnya pasal-pasal terkait izin usaha 

pertambangan (Revisi Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g  UU No. 4 

Tahun 2009 tentang Minerba). 

- Penyalahgunaan   ijin penjualan dan pengangkutan oleh 

pemegang IUP Eksplorasi (Revisi Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 

Tahun 2009 tentang Minerba). 
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- Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan 

pertambangan antara kementerian ESDM dan Kementerian 

Perindustrian (Revisi Pasal 104 ayat (2) dengan UU No. 5 

Tahun 1984) 

- Tidak operasionalnya Pasal 124 ayat (3) UU Minerba terkait 

Pembatasan usaha jasa pertambangan. (Revisi Pasal 124) 

- Kewenanganinvestasi di bidang ketengalistrikan terkait 

perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu 

(Revisi Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan)   

- Multi tafsir terhadap Kewenangan 8eratu dalam penyediaan 

tenga listrik (Revisi Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

- Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang 

diserahkan kepada mekanisme pasar menyebabkan harga 

tidak terkendali (Revisi Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan. 

b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya : 

- Pengalihan asset penanam modal kepad apihak yang 

diinginkan oleh penanam modal menimbulkan ketidakpastian 

hukum (Revisi Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanmaan Modal 

- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan 8eratura tanah 

konflik dengan UU Pokok Agraria (Revisi Pasal 22 UU No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) 

- Konflik antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba  (Pasal 

91) dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Revisi Pasal 28 ayat 1)  

- Ketidakjelasan definisi “perusahaan 8erat” dan/atau “nasional” 

memberikan entry barieir bagi bebebrapa pelaku usaha yang 

sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik (Revisi Pasal 

127 UU No4 Tahun 2009 tentang Minerba) 

- Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU Minerba 

terkait kewajiban bagi pemgang KK untuk melakukan 
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pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat 

(1). (Revisi Pasal 170) 

- Pemahaman definisi mogok kerja menimbnulkan multitafsir 

(Revisi Pasal 1 ayat( 23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

- Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

menimbulkan multi tafsir (Revisi Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 

Thaun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

- Istilah perpanjangan dan pembartuan yang berpotnesi 

multitafsir (Revisi Pasal 59 ayat (50 dan ayat (6) UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. 

- Meknaisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu 

panjang yang berpotensi merugikan kedua belah piha (pekerja 

dan pengusaha (Revisi Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketengakerjaan. 

- Jumlah pesangon yang diberikan menimbulkan ketidakpastian 

kompensasi (Revisi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketengakerjaan. 

- Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antar PHK 

yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran 

diri (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan) 

- Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang 

penggantian hak (pesangon) (Revisi Pasal 163 UU No. 13 Tahun 

2003  tentang Ketenagakerjaan). 

- Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan putusan MK No 001-

001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan 

Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 

2002 tentang Ketengalistrikan terkait dengan usaha 

penyediaan tenaga (Cabut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 

tentang Ketenagalistrikan) 

- Pengaturan persyaratan teknik pemenuhan standar 

ketengalistrikan perlu  mengacu pada UU No. 20 Tahun 2014 



10 
 

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Revisi Pasal 

46 ayat ) huruf c) 

- Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat 

dan melaksanakan kajian strategis lingkungan hidup tidak 

disertai sanksi (Revisi Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup). 

- Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup 

yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang 

tegas bagi pencemarnya (Revisi Pasal 46 UU No. 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) 

c. Aspek Perlindungan, diantaranya : 

- ketentuan outsorcing yang multitafsir sehingga menimbulkan 

konflik antar pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 64 UU No. 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) 

- Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak 

operasional (Revisi Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 

tentang Ketengakerjaan) 

- Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi 

Wilayah Usaha Pertambangan Khusu (WUPK) yang berada 

dalam hutan konservasi  (Pasal 27) berbenturan dengan UU 

No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam 

Hayati  (Revisi Pasal 8)  

- Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak 

membedakan asal 10eratu (Revisi Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) 

- Ketidakkonsitenan pengaturan dalam UU dengan 10eraturan 

pelaksanaannya terkait penggunaan tenaga kerja asing (Revisi 

Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan 

Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) 

 

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya : 
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- Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan 

(Revisi Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

 

 

3. Hasil penilaian berdasarkan efektivitas implementasi 

11eraturan perundang-undangan: 

a. Deregulasi kemudahan berusaha 

1. Strarting Business 

2. Pendaftaran Property (Registering Property) 

3. Perbaikan perizinan terkait pendirian bangunan 

4. Perbaikan penyambungan listrik 

5. Perbaikan perdagangan lintas negara 

6. Perbaikan perlindungan terhadap investor minoritas 

7. Perbaikan penyelesaian perkara kepailitan 

8. Perbaikan akses perkreditan 

9. Perbaikan pembayaran pajak 

10. Perbaikan penegakan kontrak 

 

 

b. Sampai dengan tahun 2015, ada 14 Kementerian/Lembaga yang 

telah menyerahkan kewenangan terkait perizinan ke BKPM. 
 

c. Perbaikan Regulasi Kemudahan Berusaha / EODB Indonesia 2017 
ada 37 Peraturan Perundang-undangan. 
 

d. Draf Perbaikan Regulasi Kemudahan berusaha/EODB Indonesia 

Tahun 2017 berjumlah 3 praturan perundang-undangan. 
 

 

C. Rekomendasi  

1. Dari 37 pasal hasil penilaian kesesuaian norma dengan prinsip 

dan indikator, ada beberapa pasal yang tidak memenuhi yaitu 

antara lain : 

 Perlu revisi Pasal 10 ayat 1Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, dimana tidak memenuhi prinsip 
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keadilan dan  Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi prinsip 

demokrasi. 

 Perlu revisi Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak 

memenuhi prinsip NKRI dan Pasal 16,  Pasal 27 tidak 

memenuhi prinsip demokrasi. 

 Perlu revisi Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan karena 

tidak memenuhi prinsip NKRI, Pasal 10 ayat (1,2) tidak 

memenuhi prinsip Demokrasi, dan Pasal 11 ayat (1) tidak 

memenuhi prinsip NKRI. 

 Perlu revisi Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 

10 huruf bUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan batubara karena tidak memenuhi prinsip 

Demokrasi, Pasal 52 ayat (1) tidak memenuhi prinsip demokrasi, 

Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal  75 ayat (4) tidak memenuhi 

prinsip demokrasi. 

 Perlu revisi Pasal 15Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

karena tidak memenuhi prinsip Kepastian Hukum, Pasal 46 

tidak memenuhi prinsip Berkelanjutan, Pasal Pasal 108 tidak 

memenuhi prinsip Berkelanjutan, Pasal 59 ayat (4) tidak 

memenuhi prinsip Demokrasi, dan Pasal 95 ayat (1) tidak 

memenuhi prinsip Demokrasi. 

 Tidak ditemukan ketidaksesuaian norma dengan prinsip dan 

indikator dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 Perlu revisi Pasal 35 ayat (1) huruf h, Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 

54 ayat (1) huruf a karena tidak memenuhi prinsip Kepastian 

Hukum dan Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1)), Pasal 20 ayat (1), 

Pasal 57, Pasal 113 tidak memenuhi prinsip Demokrasi. 
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2. Pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih/disharmonisasi adalah 

sbb: 

a. Aspek kewenangan 

 Pasal  1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanamaan Modal. 

 Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g  UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Minerba. 

 Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 

 Pasal 104 ayat (2) UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan 

dengan UU No. 5 Tahun 1984 

 Pasal 124 ayat (3) UU Minerba. 

 Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

 Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan. 

 Pasal 33 ayat (1) UU Ketengalistrikan. 

b. Aspek Hak dan Kewajiban,diantaranya : 

 Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanamaan 

Modal 

 Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

 Pasal 91 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba  dan Pasal 28 ayat 

1UU No. 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

 Pasal 127 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 

 Pasal 170 UUNo 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 

 Pasal 1 ayat (23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 Pasal 59 ayat (50 dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketengakerjaan. 

 Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. 

 Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. 

 Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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 Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

 Pasal 46 ayat huruf c UU No. 30/2009 Tentang Ketengalistrikan 

 Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan  Lingkungan Hidup. 

 Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

c. Aspek Perlindungan, diantaranya : 

 Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

 Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. 

 Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerbaberbenturan 

dengan Pasal 8UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan 

Sumber Daya Alam Hayati   

 Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal 

 Pasal 42 UU No. 13 Thaun 2003 tentang Ketengakerjaan dan 

Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

 

d. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya : 

 Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

--- 


