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Omnibus Law sebagai Politik
Legislasi

Setiap rezim pemerintahan memiliki tantangan dan tujuan
masing-masing di dalam pemerintahan. Dan UU merupakan
landasan hukum bagi mereka untuk mewujudkan tujuan
mereka tersebut. Proses pembuatan UU tersebut akan
sangat dipengaruhi oleh politik legislasi masing-masing
rezim. 

Poltik legislasi dapat diartikan sebagai cara-cara dalam
proses pembentukan UU yang dengan sengaja dipilih rezim
pada saat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang 
dinginkan oleh rezim tersebut.

2



Politik Legislasi Masa Lalu

◉ Rezim Orde Baru politik legislasinya secara politik memiliki
kecenderungan untuk menjaga dan memusatkan kekuasaan pada 
mereka, serta depolitisasi masyarakat untuk mempertahankan
stabilitas politik. Secara ekonomi rezim ini memulai dengan
pembukaan investasi asing untuk pembangunan.

◉ Rezim BJ Habibie-Gus Dur-Megawati politik legislasinya memiliki
kecenderungan untuk melakukan demokratisasi, penghormatan
HAM, dan desentralisasi, ini merupakan antitesa dari
otoritarianisme rezim orde baru. Di bidang ekonomi mulai ada
penataan kembali di bidang keuangan, investasi, dan subsidi.
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Pemerintahan Jokowi mendapatkan tantangan ekonomi yang sangat
besar diantaranya ialah angka pertumbuhan ekonomi yang stagnan, 
kurang dilirik investasi asing, dan tingginya jumlah Angka Angkatan 
Kerja (2 juta/tahun) dan Pengangguran (7 juta).

Sementara itu di luar negeri perkembangan ekonomi global sudah
jauh berubah dari era-era sebelum ini. Butuh strategi yang baru dan 
revolusioner untuk menghadapinya.

Apalagi bidang perekonomian merupakan salah satu bidang yang 
kinerjanya dinilai belum memuaskan oleh masyarakat dalam edisi
pertama pemerintahannya.

Tantangan Pemerintahan
Jokowi (1)
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Tantangan Pemerintahan
Jokowi (2)

Sistem perundang-udangan di Indonesia dinilai banyak pihak
mengalami hiper regulasi, disharmoni, dan tumpang tindih antara satu
peraturan dengan peraturan lainnya. Baik itu secara horizontal 
maupun vertikal. 

Sehingga sering menimbulkan konflik kebijakan dan kewenangan baik
itu antar Lembaga, antar kementerian, maupun antara pusat dan 
daerah.

Fenomena hiper regulasi ini membuat pemerintah menjadi tidak
efektif, efesien, serta responsif dalam menghadapi pelbagai masalah
kontemporer. Akibatnya negara kita sering tertinggal dari banyak
negara lain dalam banyak bidang, karena belenggu regulasi ini.
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Tantangan Pemerintahan
Jokowi (3)

Akibat hiper regulasi dan  disharmoni perundang-undangan antara lain

◉ Munculnya ketidakpastian hukum.

◉ Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi tidak efetif dan efesien.

◉ Terjadinya perbedaan interpretasi diantara instansi terkait terhadap penafsiran UU 
karena adanya ego sektoral.

◉ Hukum sebagai pedoman masyarakat dan pemerintah menjadi tidak berfungsi
sebagai mana mestinya. Karena sulit diimplementasikan akibat perbedaan
penafsiran.

◉ Kurangnya koordianasi diantara elemen pemerintahan akibat disharmonisnya
peratuan perundang-undangan.

◉ Kualitas perundang-undangan yang dihasilkan kurang berkualitas karen lebih
mementingkan kuantitas.
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Tantangan Pemerintahan
Jokowi (4)

Presiden Jokowi menjadikan Omnibus Law sebagai kebijakan
politik legislasidi periode kedua pemerintahannya, ini
merupakan solusi dan inovasi yang diambil untuk mengatasi
pelbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi
pemerintahannya yaitu birokrasi yang berbelit, perizinan yang 
rumit, dan rendahnya kepastian hukum.
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Omnibuslaw sering diimplementasikan pada system common law untuk menyederhanakan

peraturan perundang-undangan, namun tetap dapat diterapkan pada Indonesia yang 

menganut system civil law. 

Definisi Omnibuslaw menurut Prof. Jimly Asshiddiqie: Omnibuslaw merupakan format 

pembentukan UU yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi UU lain yang 

saling berkaitan dengan subtansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk. 

Dengan kata lain Omnibus Law merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan 

komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja seperti yang biasa dianut oleh 

Indonesia dalam pembuatan Undang-undang yaitu principle of the unity of the subject 

matter atau satu undang-undang mengatur satu materi saja

KENAPA HARUS 
OMNIBUSLAW?
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MANFAAT OMNIBUS LAW

◉ Mengatasi konflik peraturan perundang-
undangan baik vertikal maupun horizontal 
secara cepat dan efektif.

◉ Menyeragamkan kebijakan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di daerah
untuk menunjang iklim investasi.

◉ Perlindungan hukum bagi para pengambil
kebijakan dan simplifikasi aturan bagi
masyarakat.

◉ efisiensi proses perubahan/pencabutan
peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah dan DPR tidak perlu mencabut
satu persatu UU.

◉ Memangkas pengurusan perizinan lebih
terpadu, efisien dan efektif.

◉ Mampu memutus rantai birokrasi yang 
berbelit-belit.

◉ Meningkatnya hubungan koordinasi antar
instansi terkait karena telah diatur dalam
kebijakan omnibus regulation yang 
terpadu; sehingga menghilangkan ego 
sektoral yang terkandung dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

◉ Adanya jaminan kepastian hukum.
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RENCANA OMNIBUS LAW 
TAHUN 2020

Dalam Prolegnas 2020 ada empat RUU Omnibus Law yang masuk kedalam daftar prioritas diantaranya

adalah:

1. RUU CIPTA KERJA

2. RUU PERPAJAKAN

3. RUU IBUKOTA NEGARA

4. RUU KEFARMASIAN
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OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

RUU Cipta Kerja akan merampingkan 82 UU dan 1.245 Pasal yang sudah ada.

11 klaster pembahasan RUU Cipta Kerja terdiri atas:

Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan,Kemudahan, 
Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha. Dukungan Riset
& Inovasi. Administrasi Pemerintahan. Pengenaan Sanksi . Pengadaan Lahan. 
Investasi dan Proyek Pemerintah. Kawasan Ekonomi.

Pemerintah ingin dengan RUU ini maka akan ada peningkatan investasi dalam dan 
luar negeri yang akan memberikan kemudahan dalam berusaha, dan pada 
akhirnya berimbas semakin terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia
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OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

RUU Perpajakan Akan Merampingkan 9
UU yang sudah ada.

Melalui RUU ini pemerintah ingin ada
peningkaan pendanaan investasi dalam
dan luar negeri, menciptakan
pendalaman dan pengembangan pasar
keuangan, menciptakan kepastian
hukum bagi subjek pajak, menjamin
keberlangsungan usaha dan mendorong
kepatuhan wajib pajak secara sukarela

RUU ini akan terdiri dari 10 klaster pembahasan
materi yaitu:

Tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha
tetap. Perlakuan perpajakan atas dividen dan 
penghasilan lain dari luar negeri, Perlakuan tarif PPh
atas bunga. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib
pajak orang pribadi.

Pengaturan pengkreditan pajak masukan, Pengaturan
mengenai sanksi administrasi, Pengaturan mengenai
besarnya beban bunga, Pengaturan mengenai
pemberian fasilitas perpajakan, 

Perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan
melalui sistem elektronik, dan pengaturan mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah
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Yang Menjadi Perhatian
Dalam Pembahasan RUU 
OMNIBUSLAW

Keadilan

Meskipun maksud dari
Omnibus Law adalah
demi peningkatan
investasi dan 
kemudahan berusaha
tapi tetap harus
memperhatikan dan 
tidak merugikan
kepentingan kelompok
masyarakat lain.

Keterbukaan

Pembahasan RUU 
Omnibus Law ini harus
tetap sesuai dengan
proses pembuatan
Undang-undang biasa. 
Dengan melibatkan
setiap stakeholder yang 
terimbas UU tersebut. 
Meskipun pengesahan
RUU tersebut ditarget
100 hari

Kecermatan

Mari kita Bersama pastikan
bahwa subatansi pasal per 
pasal yang dibahan dalam
RUU Omnibus Law ini benar-
benar akan sesuai dengan
maksud dan tujuannya
diadakan. Yaitu penciptaan
lapangan kerja, pertumbuhan
ekonomi, dan peningkatan
kesejateraan rakyat dapat
terealisasi.
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Mari kita Lanjutkan dengan
berdialog dan berdikusi bersama

Terima Kasih!
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