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OMNIBUS LAW 
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PUSAT DAERAH

 Marc Bosc dan André Gagnon (2017), menjelaskan Omnibus Law

(Omnibus Bill) sebagai suatu hukum yang bertujuan untuk

mengamandemen, mencabut, atau menetapkan secara

sekaligus (menggabungkan) hukum yang terdiri dari beberapa

inisiatif (aturan) terkait yang sebelumnya terpisah dan berdiri

sendiri.

 Demikian secara umum, omnibus law dapat dipahami sebagai

sebuah metode atau konsep pembuatan peraturan yang

menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya

berbeda-beda dari beberapa peraturan, menjadi suatu peraturan

besar yang berfungsi sebagai payung hukum (Umbrella

Law/Umbrella Act).

 Dengan metode penyusunan seperti itu, undang-undang tersebut

akan dengan sendirinya mengakibatkan beberapa substansi

pengaturan dari berbagai peraturan yang berbeda, menjadi tidak

berlaku baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.



OMNIBUS LAW 

DAN HUBUNGAN 

PUSAT DAERAH 

(1)

 Untuk itu, konsep omnibus law tidak jarang digunakan untuk
mengatasi tumpang tindih (overlapping) regulasi maupun dalam
hal menyederhanakan peraturan perundang-undangan. Hal ini
dikarenakan substansi pengaturannya, dapat menyasar
substansi pengaturan pada peraturan perundang-undangan
lainnya.

 Baik secara horizontal dalam arti ke sesama jajaran undang-
undang, maupun secara vertikal ke bawah terhadap setiap
jenjang peraturan perundang-undangan yang hierarkinya diatur
menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), ataupun
yang secara tidak langsung diatur dalam hierarki berdasarkan
Pasal 8.

 Dengan begitu, omnibus law tidak hanya akan berdampak pada
kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada
kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah
daerah otonom. Di titik inilah, konsep omnibus law secara tidak
langsung dapat dikatakan bersinggungan dengan hubungan
pusat dan daerah
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Adapun rangkaian pengaturan yang sebagaimana dimaksud, seperti:

Soal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat; dan Soal Pembatasan Pembentukan Peraturan daerah.

Di antara ketiga draf tersebut, draf RUU Cipta Lapangan Kerja adalah draft RUU draf Omnibus Law yang saat ini terlihat paling ramai 
memperoleh sorotan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan draf tersebut sebelumnya belum dapat diakses secara langsung oleh publik, namun 

tiba-tiba secara mengejutkan tersebar begitu saja disertai dengan rangkaian pengaturan yang cenderung merugikan banyak pihak. Tidak 
terkecuali bagi para penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Prolegnas 2020-2024, setidaknya terdapat 5 draf RUU yang terlihat disusun dengan menggunakan konsep Omnibus Law, yakni:

Draf RUU Ketentuan dan 
Fasilitas Perpajakan untuk 
Penguatan Perekonomian;

Draf RUU Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan;

Draf RUU Cipta Lapangan 
Kerja; 

Draf RUU Kefarmasian; dan Draf RUU Ibukota Negara.
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PEMBERHENTIAN 
KEPALA DAERAH 
OLEH 
PEMERINTAH 
PUSAT DALAM 
DRAF RUU CIPTA 
LAPANGAN KERJA

Wewenang pemberhentian ini, terang dapat dilihat pada Pasal 
520 dan Pasal 521 draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

Pasal 520

•Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program 
strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil 
gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati 
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

•Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) 
bulan. 

•Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani 
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak 
melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan 
sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 
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Pasal 521

•Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak 
melaksanakan program strategis nasional, norma, standar, prosedur, 
dan kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran 
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta 
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau 
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. 

•Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 
selama 3 (tiga) bulan. 

•Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai 
menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang 
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah.
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 Ketentuan asli dari kedua bunyi rumusan pasal tersebut,
sebenarnya dapat ditemukan dalam Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda).

 Dalam UU Pemda sendiri, wewenang pemberhentian tersebut
diatur berada di Presiden untuk pemberhentian Gubernur, dan di
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pemberhentian
Walikota/Bupati. Penegasan wewenang pemberhentian tersebut,
dapat dilihat disepanjang Pasal 79 hingga Pasal 83.

 Dalam rumusan-rumusan pasal tersebut, pemberhentian seorang
kepala atau wakil kepala daerah, diatur dapat ditempuh dengan
mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan sedemikian rupa.
Antaranya harus terlebih dahulu dilalui oleh usulan DPRD,
putusan pengadilan atau Mahkamah Agung untuk kasus
tertentu, dan usul Mendagri untuk pemberhentian Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur oleh Presiden dan usul Gubernur untuk
pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Walikota dan
Wakil Walikota oleh Mendagri.
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 Akan tetapi, terdapat situasi dan kondisi tertentu, yang menyebabkan
Presiden atau Mendagri dapat seketika berwenang dapat
memberhentikan seorang kepala daerah tanpa melalui mekanisme
prosedur yang sebagaimana diuraikan diatas, yakni:

 apabila DPRD yang bersangkutan dan/atau gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat tidak kunjung mengusulkan
pemberhentian seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah;

 pada kasus dimana kepala daerah telah didakwa melakukan
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan
negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

 Pada kasus dimana seorang kepala atau wakil kepala daerah,
dianggap tidak menjalankan agenda program strategis nasional,
sebagaimana bunyi rumusan Pasal 68 UU Pemda.

 Meski demikian, wewenang pemberhentian ini sebenarnya dapat
diluruskan jika dikaitkan dan dipahami dari basis validasi konteks
negara kesatuan dan perspektif hukum administrasi negara.
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 Konsekuensi logis dari pemilihan susunan negara kesatuan, ialah tidak

dikenalnya adanya lembaga legislatif lain selain lembaga legislatif pusat

(C.F. Strong, 1966). Termasuk dalam hal ini, juga tidak dikenalnya adanya

entitas pemerintah lain, selain pemerintah pusat, yang tidak hanya

mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang

pemerintahan negara, namun juga memegang pelaksanaannya baik di

pusat maupun di daerah-daerah (Soehino, 2005).

 Istilah otonomi di dalam negara kesatuan, mempunyai makna kebebasan

atau kemandirian (zelfstandigheid), tetapi bukan kemerdekaan

(onafhankelijkheid). Hal ini dikarenakan, asas desentralisasi atau

penyerahan urusan pemerintahan yang sebagaimana dimaksud dalam

konteks otonomi, hanyalah berisi pada urusan-urusan yang bersifat

administrasi belaka (administratiefrechtelijk), bukan urusan yang sifatnya

ketatanegaraan (staatsrechtelijk) (Manan, 2001). Sebab daerah otonom,

secara institusional tidak lain merupakan organ kenegaraan tingkat lebih

rendah yang lahir dari prinsip pemencaran kekuasaan (spreiding van

machten), sedangkan secara fungsional daerah otonom lahir dari prinsip

pemencaran wewenang pemerintahan (spreiding van

overheidsbeveoegdheden), yang berarti hanya menjalankan urusan

pemerintahan atau administrasi negara (Ridwan H.R., 2011).
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 Untuk itu, sebagai pemilik asli urusan pemerintahan berdasarkan

Pasal 4 ayat (1) UUD 45, dan juga sebagai organ kenegaraan yang

berkedudukan lebih tinggi, maka merupakan suatu kewajaran apabila

Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden, melakukan fungsi control

atau pengawasan terhadap pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan,

pengawasan merupakan salah satu kunci dari sendi otonomi itu

sendiri. Ibarat mata uang yang mempunyai dua sisi, pengawasan dan

kebebasan berotonomi ialah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan

dari esensi otonomi daerah di dalam negara yang bersusunan

kesatuan. Oleh karena itu, hampir dapat dikatakan tidak ada

pemerintahan yang berotonomi tanpa pengawasan (geen otonomie

zonder toezicht) (Ridwan H.R., 2011).

 Meski demikian, bukan berarti wewenang pemberhentian tersebut

dapat dilaksanakan begitu saja tanpa adanya sistem pengawasan

juga terhadapnya. Pada tahap inilah, entitas lembaga peradilan

sebagai perwujudan checks and balances diperlukan.
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 Permakluman-permakluman yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentunya harus

dipahami berbeda pada soal pembatasan pembentukan peraturan daerah dalam draf

RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal ini dikarenakan draf RUU ini, telah membatasi

pembentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) dengan

salah satu ketentuan yang pengaturannya tidak dapat ditemukan sama sekali dalam UU

P3 yang menjadi peraturan induk dari segala pembentukan peraturan perundang-

undangan.

 Dapat diperhatikan dalam bunyi rumusan Pasal 523 ayat (1), perda dan perkada, disebut

dilarang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, selain ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Kebijakan ini, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 523 ayat (1a) sebagai kebijakan

Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan

dari Instruksi Presiden, yang dapat berupa: a. pelaksanaan program pembangunan; b.

perizinan dan kemudahan berusaha; c. pelayanan; dan/atau d. pembebanan biaya atas

pelayanan.

 Jika bertentangan, maka perda dan perkada tersebut menurut Pasal 525 ayat (1) dan

(2), dapat dibatalkan oleh Presiden dengan penetapan Peraturan Presiden. Ketentuan

serupa pernah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sayangnya,

penerapannya dapat dikatakan jauh dari harapan karena sejak tahun 2005 hingga pada

2016 pembatalan peraturan daerah didominasi dengan produk hukum keputusan

Mendagri. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, ketentuan tersebut telah sepenuhnya

ditentukan dengan keputusan Mendagri dan Keputusan Gubernur. Di tahun 2017,

ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan dinyatakan tidak berlaku

oleh Mahkamah Konstitusi (dengan putusan nomor perkara 137/PUU-XIII/2015, dan

56/PUU-XIV/2016).
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 Tidak ada penjelasan yang lebih rinci terkait seperti apa bentuk dari

kebijakan Pemerintah Pusat yang sebagaimana dimaksud pada pasal

tersebut, yang jelas jika memang demikian maka ketentuan ini dapat

dikatakan cacat dan menyalahi teori perundang-undangan. (Sebagai

peraturan perundang-undangan, Peraturan daerah seharusnya hanya

dapat dibatasi oleh produk hukum yang bersifat regeling (peraturan),

bukan instruksi apalagi kebijakan pelaksana (beleidsregel) semata).

 Selain itu, ketentuan ini juga dapat dianggap bertentangan UUD 45. Hal

ini dikarenakan ketentuan tersebut, secara tidak langsung merestriksi

wewenang otonomi luas penyelenggara pemerintahan daerah, yang

sebelumnya telah diserahi urusan pemerintahan berdasarkan asas

desentralisasi menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian,

jika tidak segera dicabut atau dihilangkan dari draf tersebut, ketentuan

ini bisa saja menjadi jalan pembuka untuk kembali menuju jurang

sentralisasi.



PENUTUP

Penyusunan draf omnibus law perlu ditinjau kembali dan 

melibatkan segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga 

daerah, disertai dengan proses penyusunan yang transparam. 

Jika tidak, maka konsep adiluhung yang sebagaimana dielu-

elukan bakal menjadi panacea atas sengkarutnya kondisi 

regulasi dan peraturan perundang-undangan saat ini, bukan 

tidak mungkin dikhawatirkan justru akan berbalik menjadi 

malapetaka.
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