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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :   Omnibus Law: Peluang Kembalinya Sentralisasi? 

Pemateri :  

1. Zulfikar Arse Sadikin, Anggota Komisi II DPR-RI 2019-2024 Fraksi Golkar 

2. Bivitri Susanti, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta 

3. Muhammad Aulia Y. Guzasiah, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute 

 

Moderator  :  Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute 

Partisipan :  Diskusi ini diikuti oleh sebanyak 16 peserta dengan berbagai latar belakang yang  

  Berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Bivitri Susanti, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta 

 Undang-undang (UU) ini lebih populer dengan sebutan UU Sapu Jagat. 

 Ilustrasi UU ini seperti bus, yang banyak membawa muatan. Tidak hanya satu topik. 

 UU ini banyak diberlakukan pada negara common law. Biasanya norma dibuat oleh hakim. 

 Omnibus Law, pada dasarnya, tidak melanggar UU yang ada di Indonesia.  

 Omnibus, pada dasarnya, merupakan metode penyusunan. Untuk mencegah tumpang tindih dan 

memutuskan banyak hal secara cepat. Negatifnya, pada praktiknya akan banyak kekurangan. 

 Omnibus, pada dasarnya, merupakan pendekatan baru dan pemerintah atau DPR belum punya 

metode. Namun, ada kecenderungan politik transaksional. 

 Secara lebih jauh, penyusunannya cenderung lebih kepada kepentingan ekonomi jangka pendek dan 

tidak partisipatif.  

 Padahal dalam proses kebijakan ada stakeholder mapping. Tapi dalam pembuatannya, hanya ada 1 

kalangan kepentingan, yaitu pengusaha.  

 Selain itu, penyusunan tampak terburu-buru dan tidak transparan. 

 Omnibus Law misalnya akan diterapkan pada UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) untuk kemudahan 

jalan pintas berusaha. Namun, banyak melanggar aturan main. Bahkan menabrak Mahkamah 

Konstitusi (MK). Materi muatan juga pada asumsi yang belum kuat evidence-nya. 

 Jika mengarah pada sentralisasi, maka eksklusivitas dapat muncul. Hati-hati dengan bahaya 

munculnya kroni. 

 

Muhammad Aulia Y. Guzasiah, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute 

 Omnibus Law dapat memengaruhi peraturan secara horizontal seperti peraturan presiden, daerah. Di 

sinilah Omnibus Law memengaruhi hubungan pusat-daerah. 

 Salah satu UU yang ramai adalah Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), sedangkan penyusunan tidak dibuka 

secara umum. Hal ini menimbulkan kontroversi. Isu yang berkembang juga, dalam penerapannya 

nanti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memecat kepala daerah yaitu tertulis dalam 

Pasal 520 Ayat 3 draf Omnibus Law RUU Cilaka. 

 Jika berbicara negara kesatuan maka hanya ada 1 pemerintahan. Namun, karena masuk era 

desentralisasi maka pemerintah pusat melakukan pengawasan sehingga mampu memberhentikan 

misalnya kepala daerah. 
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 Peran daerah sebenarnya dapat memiliki peran yang luas, namun, dengan adanya UU ini dapat 

membatasi. 

 Kebijakan ini belum memiliki bentuk yang jelas atau secara eksplisit.  

 Pada intinya memang perlu ada sinergi antara Pusat dan Daerah juga pengusaha dan stakeholder 

terkait agar tujuan utamanya untuk mengatasi tumpang tindih atau obesitas UU dapat terlaksana. 

 

Zulfikar Arse Sadikin, Anggota Komisi II DPR-RI 2019-2024 Fraksi Golkar 

 Kehadiran Omnibus Law ini sebenarnya menarik sebagai terobosan bagi di Komisi II, di tengah UU 

yang terlalu banyak dan tumpang tindih tidak hanya K/L tetapi juga Pusat dan Daerah. 

 Omnibus Law dapat menjadi orientasi baru, jika bisa dipercepat mengapa diperlambat. Misalnya 

dalam RUU Cilaka. Bagaimanapun, RUU ini untuk menegakkan keadilan dalam hal daya saing bukan 

untuk kepentingan pengusaha saja. 

 Terakhir, Zulfikar mengajak semua pihak berpartisipasi dalam formulasi Omnibus Law. 

 

FORUM DISKUSI 

1. Kerkan - IRI pada Zulfikar. 
Mengapa perumusan Omnibus berjalan dalam kesan sembunyi-sembunyi? 
 

2. Mulyono – Advokat pada Aulia. 
Lebih baik peraturan yang gemuk atau yang ramping dalam konteks Indonesia? 

Tanggapan  

1. Bivitri 
Data PSHK menunjukkan data soal kuantitas regulasi di Indonesia. Sebanyak 107 UU, 452 PP, dan 
lainnya menunjukkan ada hiper-regulasi. Ini bermasalah karena ada ketidaksesuaian antara rencana 
regulasi dan rencana pembangunan. Tapi hal ini tidak hanya bisa disembuhkan oleh Omnibus Law, 
yang perlu dibenahi adalah revolusi regulasi sistematis yang selaras dengan RPJMN. Hiper-regulasi 
tidak akan sembuh hanya dengan Omnibus Law, harus dibenahi dari hulu. Isi pasal Omnibus Law juga 
sangat ‘kacau’, karena disusun secara terburu-buru. 
 

2. Zulfikar 
Dari segi politik legislali sebenarnya menarik, karena membuat yang baru. Jika terkait sentralisasi, 
daerah sebenarnya bawahan dan kita tidak mengenal sharing power, kita mengenalnya desentralisasi. 
Jika daerah tidak setuju baru dapat mengajukan.  
 

3. Aulia 
Semakin banyak peraturan dapat semakin membatasi, namun, perlu dilihat isinya, substansinya. Saya 
juga setuju dengan pembatalan executive review dari perspektif hukum tata negara. Namun, keputusan 
MK harus tetap dihargai. 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH  

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

