
 

 

 

  

 



 
 

 
 
 

Abstrak 

 

tudi awal yang dilakukan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research 

(TII) pada bulan April 2020 ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai 

peluang dan tantangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta 

Kerja. Studi kualitatif ini menggarisbawahi bahwa RUU Cipta Kerja memiliki potensi 

positif untuk ekonomi, khususnya terkait upaya mendorong kemudahan berusaha, 

serta meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia.  

Salah satu permasalahan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha 

adalah regulasi yang gemuk dan tumpang tindih sehingga menambah beban biaya 

dan waktu, serta lebih jauh mempersulit upaya pembukaan kesempatan lapangan 

kerja yang lebih luas. Pasar tenaga kerja yang dipersepsikan tidak terlalu fleksibel 

juga ikut menghambat investasi di Indonesia dan mempengaruhi daya saing 

Indonesia. Secara teoretis, ketika daya saing suatu negara mengalami kenaikan, 

maka investasi di negara tersebut juga akan meningkat.  

Salah satu terobosan untuk mengkonfigurasi ulang hambatan-hambatan tersebut 

adalah melalui RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang juga mengatur hal-hal 

lain, termasuk ketenagakerjaan, lingkungan, industri pertambangan, pengelolaan 

wilayah pesisir dan kepulauan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). TII memandang bahwa RUU Cipta Kerja juga 

didorong untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan 

ekonomi melalui kemudahan berusaha dan proses perizinan yang mudah, serta 

difasilitasi Pemerintah.  

Studi dokumen TII memberikan catatan kritis sebagai masukan untuk pembahasan 

RUU ini karena beragam aspek yang diaturnya. TII menilai RUU Cipta Kerja 

berpotensi positif bagi kebebasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan, serta kesejahteraan di Indonesia. Namun, pembangunan yang 

berkelanjutan dan mendukung kebebasan ekonomi tidak akan dapat berjalan baik 

dan berdampak positif jika tidak memperhatikan beragam pemangku kepentingan, 

konteks, serta dampak di aspek lainnya. 

 

Kata Kunci: Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, penegakan hukum, HAM, investasi, 

daya saing, kebebasan ekonomi
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Pendahuluan 

 

Latar Belakang 

aper ini bertujuan untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Omnibus Law Cipta Kerja (selanjutnya akan disebut RUU Cipta Kerja), baik 

dari sisi peluang dan tantangan. Diharapkan melalui studi kualitatif ini, The 

Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), dapat 

berkontribusi dalam memberikan saran dan kritik dalam proses 

pembahasan RUU Cipta Kerja dengan komprehensif dan kontekstual.  

Sebelum membahas mengenai RUU Cipta Kerja, perlu dipahami terlebih 

dahulu mengenai kondisi regulasi di Indonesia. Dalam hal ini, 

penyederhanaan sekaligus pemangkasan peraturan perundang-undangan, 

dinilai perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan, perubahan dan 

kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan pesat. Terlebih 

mengingat kondisi, di mana jumlah peraturan perundang-undangan yang 

saat ini telah terbentuk, dinilai telah memasuki kondisi hyper regulation. 

Dalam banyak forum, hal ini banyak diungkapkan oleh kalangan pemangku 

kebijakan, tidak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sejak 

lama kerap menyuarakan jumlah peraturan perundang-undangan atau 

regulasi yang kian hari kian mengalami obesitas. Di tahun 2017 saja 

misalnya, jumlah regulasi yang tengah terbentuk disebut oleh Jokowi 

kurang lebih sekitar 42.000 (nasional.kompas.com, 9/10/2017). Gemuknya 

kondisi regulasi tersebut, juga diikuti dengan substansi peraturan yang 

saling tumpang-tindih dan menegasikan satu sama lain. Hal ini tentu tidak 

hanya berimbas pada terbatasnya ruang, gerak dan kebebasan masyarakat, 

namun juga akan memperlambat laju ekonomi dan pembangunan nasional. 

Untuk itu, Jokowi dalam beberapa kali kesempatan terlihat memerintahkan 

untuk melakukan upaya-upaya deregulasi kepada seluruh jajarannya. Salah 

satunya adalah, menginstruksikan setiap menteri yang hendak membuat 

satu peraturan, harus mencabut 40 peraturan serupa (nasional.kompas.com, 

11/11/2019).  
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Hal lainnya adalah merealisasikan sebuah konsep peraturan perundang-

undangan yang dianggap dapat menjadi solusi pamungkas atas sengkarut 

permasalahan regulasi tersebut, yakni omnibus law. Cipta Lapangan Kerja 

atau yang kini disebut Cipta Kerja, adalah salah satu draf RUU yang 

dimaksudkan sebagai omnibus law dan telah tertuang dalam daftar Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) Menengah Tahun 2020-2024. Menariknya, 

sejak pengusulan dan hingga kemunculan draf resminya, RUU ini dapat 

dikatakan tidak henti-hentinya dipermasalahkan dan ditolak oleh berbagai 

aliansi masyarakat sipil. Bagaimana tidak, RUU ini terlihat mengandung 

sejumlah permasalahan. Mulai dari sisi prosedur penyusunannya yang 

begitu kontroversial hingga pada sisi substansi atau materi muatannya yang 

sarat akan rumusan pengaturan yang problematis. 

Terlepas dari kontroversinya, RUU ini setidaknya memiliki beberapa 

ketentuan yang setidaknya patut didukung dan diapresiasi. Beberapa 

diantaranya terkait dengan kebebasan ekonomi, dukungan terhadap Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta ketenagakerjaan. Meskipun 

terdapat kritik keras terkait pengaturan hal-hal tersebut, sudah seharusnya 

hal ini disampaikan sebagai masukan dalam pembahasan RUU ini 

kedepannya, dibandingkan ditolak begitu saja. Hal ini terutama 

mempertimbangkan bahwa hal-hal yang akan diatur dalam RUU Cipta Kerja 

secara umum, juga mendorong kebebasan berusaha, mendukung 

pemberdayaan ekonomi, mendukung penciptaan ekosistem untuk 

pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan memampukan, serta penegakan 

hukum.  

Munculnya RUU Cipta Kerja, terutama dalam konteks pandemi COVID-19, 

yang Indonesia sudah alami sejak awal bulan Maret 2020, juga menjadi 

relevan, mengingat dampak ekonomi yang cukup serius. Survei Saiful 

Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 9-12 April tersebut, 

menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia (77%) menyatakan Covid 

19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Selain itu, survei 

melalui telepon terhadap 1200 responden yang dipilih secara acak, dengan 

margin of error 2.9%, menyebutkan bahwa sekitar 25% warga (atau 50 juta 

warga dewasa) menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan 

pokok tanpa pinjaman. 
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Hasil survei SMRC tersebut juga menunjukkan bahwa 15% warga 

menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu, 

dan 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu 

minggu. Lebih jauh, 67% rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya 

semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Kalangan yang paling terkena 

dampak ini adalah mereka yang yang bekerja di sektor informal, kerah biru, 

dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian. 

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melihat dari tataran 

makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja 

yang masih kurang memuaskan. Pasalnya, rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini (1999 hingga 2018) hanya 

sebesar 5,27% year on year (yoy). Angka ini nyatanya masih berada di bawah 

capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru yang 

mencapai sebesar 5,98% (Fadilah, 2019). Padahal, jika kita mengutip 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, 

Pemerintah menargetkan ekonomi dapat tumbuh rata-rata 7%.  

Ditambah situasi saat Pandemi COVID-19 ini, skenario outlook ekonomi 

makro Indonesia pun direvisi dan dibuat lebih realistis. Dari semula sebesar 

5,3% (APBN 2020), target pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi menjadi 

dua skenario, yaitu 2,3% untuk skenario berat dan -0,4% untuk skenario 

sangat berat. Sehimpun fakta di atas membawa konsekuensi yang tidak 

mudah. Visi 2045 yang menargetkan Indonesia akan menjadi negara 

dengan pendapatan tinggi mencapai Rp320 juta per kapita per tahun 

menjadi sulit untuk dicapai. Pasalnya, untuk mencapai target tersebut, 

perekonomian Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 5,7% per tahun 

dalam 25 tahun ke depan. Dengan kondisi seperti saat ini, maka target untuk 

tumbuh 5,7% per tahun tadi seolah menjadi mustahil. Ditambah kita belum 

tahu berapa lama pandemi COVID-19 ini akan berakhir (Fadilah, 2020). 

Melambatnya pergerakan laju pertumbuhan ekonomi juga membawa 

dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. BPS (2019) yang dikutip 

dari katadata.co.id (2020), mencatat dalam kurun waktu enam bulan, tingkat 

pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230 ribu jiwa. Menurut 

data BPS per bulan Agustus 2019, terdapat total 7,05 juta jiwa yang tidak 

memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut meningkat 3,3% dari posisi di bulan 
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Februari yang sebesar 6,82 juta. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan 

mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Selain SMK, SMA menempati peringkat kedua dengan persentase 7,92%, 

diikuti Diploma I/II/III (5,99%), Universitas (5,67%), SMP (4,75%), serta SD 

(2,41%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun naik dari 5,01% pada 

bulan Februari 2019, dan naik menjadi 5,28% pada bulan Agustus 2019. 

Namun, angka ini lebih baik jika dibandingkan bulan Agustus tahun lalu 

sebesar 5,34%. TPT adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang 

termasuk dalam kelompok pengangguran. 

Selain itu, di Indonesia, tantangan dalam isu ketenagakerjaan juga dapat 

dilihat dari gambaran ketimpangan pada tingkat partisipasi kerja dan 

permasalahan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak peka gender. 

Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 

2018, partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan 

laki-laki, yakni 51.88 persen dibanding 82.69 persen. Selain ketimpangan 

partisipasi kerja yang masih sangat tinggi, jika ditilik berdasarkan rata-rata 

upah per bulan yang didapatkan perempuan, nilainya pun lebih rendah. 

Perempuan mendapatkan upah rata-rata Rp2.4 juta perbulan dibandingkan 

laki-laki yang mencapai Rp3.06 juta. 

Belum lagi, tenaga kerja perempuan di segala sektor pun belum terlingkupi 

dengan hak-hak tenaga kerja yang memadai. Misalnya, terkait dengan 

penerapan cuti haid, banyak perempuan belum dapat menerapkannya 

secara maksimal. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh YouGov pada 

tahun 2016, dari 1000 responden perempuan, 52 persen perempuan 

mengatakan bahwa mereka mengalami nyeri saat datang bulan (dismenore). 

Namun, dari persentase tersebut, hanya 27 persen yang memberitahukan 

atasannya. Hanya sepertiga dari mereka yang mengeluhkan dismenore 

justru memilih mengambil izin sakit. Permasalahan cuti ini juga masih 

dipenuhi dengan stigma bahwa perempuan yang mengambil cuti haid 

malah dianggap lemah, bukan sebuah kebijakan yang mengakomodasi 

kebutuhan biologis tenaga kerja perempuan. Sedangkan, hak-hak tenaga 

kerja lainnya pun belum tercukupi secara optimal.  

Di samping itu, tenaga kerja perempuan masih sering mendapatkan 

berbagai bentuk pelecehan seksual di tempat kerja. Survei yang dilakukan 

oleh Never Okay Project pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 81 



 
 

 

5 RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Analisis Peluang dan Tantangan 

persen dari 1.240 responden alami pelecehan seksual di tempat kerja. Lebih 

dari 80 persen dari responden yang mengalami pelecehan seksual tersebut 

adalah tenaga kerja perempuan. Hal ini masih sekian dari masalah kekerasan 

seksual yang dialami tenaga kerja dan belum menyentuh gambaran lain 

tentang diskriminasi dan eksploitasi tenaga kerja yang seringkali 

dilanggengkan dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada.  

Kondisi di sektor ketenagakerjaan tersebut juga semakin diperparah dengan 

situasi pandemi COVID-19 saat ini. Hal ini juga dirasakan oleh beragam 

sektor bisnis, terutama pariwisata dan manufaktur yang paling terkena 

dampak. Pandemi COVID-19 juga memaksa sektor bisnis untuk melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerja untuk 

sementara waktu. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang 

terkena dampak langsung akibat COVID-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta 

pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 

pekerja informal yang usahanya terganggu. Dengan demikian, fakta-fakta 

tersebut juga menyimpulkan bahwa angka pengangguran di Indonesia akan 

meningkat pesat selama dan setelah pandemi COVID-19 ini menyebar di 

Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah yang tepat dan cepat, 

serta efektif untuk mengatasi hal-hal tersebut.  

Berdasarkan hal itu, The Indonesian Institute, Center for Public Policy 

Research (TII) melakukan kajian mengenai RUU Cipta Kerja, dengan 

menganalisis peluang dan tantangannya. Mengingat cakupan RUU Cipta 

Kerja yang luas, kajian TII akan fokus pada aspek investasi (khususnya di 

sektor manufaktur) dan kemudahan berusaha, serta kaitannya dengan 

aspek ketenagakerjaan dan tingkat daya saing Indonesia. Kajian kualitatif ini 

juga akan mengelaborasi beberapa catatan kritis terkait tantangan terhadap 

RUU Cipta Kerja, khususnya dari aspek hukum dan sosial. Beberapa bidang 

terkait akan dibahas dalam catatan ini, seperti lingkungan hidup, industri 

pertambangan, serta ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.  

TII memilih fokus pada investasi di industri manufaktur yang menyerap 

jumlah tenaga kerja yang tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2017, industri 

manufaktur dapat dikatakan merupakan variabel yang penting dalam 

meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. Dari total keseluruhan tenaga 

kerja, persentase pekerja yang bekerja di sektor industri manufaktur sebesar 
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13-14 %. Sementara, aspek daya saing dan kebebasan berusaha dipilih 

karena menurut indikator daya saing Indonesia (Global Competitiveness 

Report/GCR 2019) besutan World Economic Forum (WEF), tercatat bahwa 

peringkat daya saing Indonesia menurun dari posisi 45 ke-50. Penyebabnya 

adalah penurunan atau paling tidak stagnasi beberapa indikator penting. 

Secara teoretis, daya saing dan investasi menunjukkan hubungan yang 

positif. Artinya, ketika daya saing suatu negara mengalami kenaikan, maka 

investasi di negara tersebut juga akan meningkat. Beberapa studi 

menunjukkan bukti secara empiris bahwa daya saing memiliki pengaruh 

yang positif terhadap investasi. Lihat misalnya, Anastassopoulos (2007), 

Dunning and Zhang (2008), Popovici and Călin (2012), serta Riyoko (2012). 

Oleh karena itu, perbaikan indeks daya saing mutlak diperlukan untuk 

menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.  

Kemudian, dari aspek yang lebih detail khususnya untuk dunia usaha, paper 

ini merujuk kepada laporan Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business 

(EODB) Indonesia. Adanya ketidakpastian hukum dan berbelitnya birokrasi 

di Indonesia menyebabkan kinerja investasi terus menurun dari tahun ke 

tahun. Imbasnya, pertumbuhan sektor manufaktur melambat dan 

kontribusinya terhadap produk domestik bruto juga kian rendah.  

Dikutip dari Doing Business 2020, peringkat kemudahan berbisnis di 

Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara yang diteliti. Salah satu 

penyebab rendahnya skor EODB Indonesia adalah persoalan perizinan 

hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha 

untuk berinvestasi (Bank Dunia, 2020). Untuk itulah, kajian TII mengenai RUU 

Cipta Kerja ini juga akan menilik kaitan RUU Cipta Kerja dengan upaya 

peningkatan daya saing Indonesia. 

Lebih jauh, pembahasan mengenai daya saing, investasi, kemudahan 

berusaha, serta aspek ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak lepas 

dari pembahasan mengenai kebebasan ekonomi. Per definisi, kebebasan 

ekonomi adalah konsep kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak 

untuk memilih untuk memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan 

bakat mereka untuk membentuk kehidupan mereka (Gwartney, J. et al, 

2018). Selanjutnya, dari definisi tersebut, dibuatlah model komprehensif 
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yang digunakan untuk mengukur indeks kebebasan ekonomi di berbagai 

negara termasuk Indonesia.  

Terkait Indeks Kebebasan Ekonomi, ada beberapa aspek yang dikaji, yaitu 

kapasitas pemerintah, penegakan hukum, akses terhadap uang yang diukur 

dari Jumlah Uang Beredar (JUB) dan inflasi, perdagangan internasional, dan 

regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu (The Heritage 

Foundation, 2020). Dengan kata lain, kebebasan ekonomi sangat penting 

karena negara yang memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi, 

memiliki kebebasan yang baik untuk masuk dan bersaing dalam pasar 

global. Kebebasan ekonomi juga terkait dengan kemudahan berusaha yang 

linier dengan dua indeks sebelumnya, yaitu indeks daya saing dan EODB.  

Untuk itu pula, paper TII juga akan membahas RUU Cipta Kerja dari prinsip 

kebebasan ekonomi. Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-54 dalam 

Indeks Kebebasan Ekonomi 2020 yang dirilis Heritage Foundation (2020). 

Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-56 (The Heritage Foundation, 

2019). Perbaikan peringkat ini juga secara umum menunjukkan semakin 

baiknya otonomi individu di Indonesia untuk memanfaatkan barang dan 

sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Selain itu, hal ini juga menunjukkan 

bahwa Indonesia sudah memiliki dan memperbaiki regulasi dan aturan 

pemerintah terkait dengan kemudahan berusaha.  

Meskipun berstatus bebas moderat dalam Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 

2020, Indonesia memiliki skor yang tidak memuaskan pada sejumlah 

indikator, yakni integritas pemerintah dalam variabel supremasi hukum (The 

Heritage Foundation, 2020). Untuk itulah, inisiatif RUU Cipta Kerja untuk 

meningkatkan efisiensi regulasi dan keterbukaan pasar harus diikuti dengan 

penguatan indikator kebebasan ekonomi yang lain, khususnya integritas 

pemerintah.  

Dengan demikian, penyelenggaraannya jika diloloskan sebagai UU kedepan, 

akan dapat secara efektif menggairahkan bisnis dan membuka lapangan 

kerja baru. Untuk itulah, TII membuat paper ini untuk mengkaji potensi dan 

tantangan RUU Cipta Kerja, sebagai rekomendasi untuk pembahasan RUU 

Cipta Kerja kedepan. Paper ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu latar 

belakang, permasalahan, metodologi, studi pustaka, potensi, catatan kritis, 
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kesimpulan, rekomendasi, referensi, serta informasi mengenai tim penulis 

dan profil lembaga TII. 

 

Permasalahan 

Beberapa hal berikut menjadi landasan penulisan kajian TII mengenai RUU 

Cipta Kerja: 

1. Mengapa RUU Cipta Kerja diperlukan? 

2. Bagaimana potensi RUU Cipta Kerja dalam meningkatkan daya saing 

dan investasi di Indonesia, serta memperluas kesempatan kerja dan 

peningkatan kesejahteraan? 

3. Apa saja catatan yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan 

RUU Cipta Kerja, untuk mendorong kebijakan publik yang inklusif, 

partisipatif, relevan, dan akuntabel? 

 

Metodologi 

Secara umum, kajian ini merupakan studi kebijakan publik yang bertujuan 

untuk menelaah tindakan-tindakan Pemerintah, mulai dari fondasi 

pengambilan keputusan, cara-cara dan mekanisme yang diambil, 

pemangku kepentingan terkait, serta hasil atau dampak yang akan terlihat 

setelah kebijakan diambil. Pada dasarnya, kajian kebijakan publik ini 

merupakan penelitian kebijakan yang berkenaan dengan perumusan dan 

rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan maupun 

lingkungan kebijakan (Nugroho, 2014). Penelitian kebijakan dalam kajian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis isi berbagai sumber. 

Secara lebih khusus, kajian ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif, 

khususnya melalui studi dokumen yang relevan dan bermanfaat terkait RUU 

Cipta Kerja. Dokumen yang digunakan misalnya berasal dari draf RUU Cipta 

Kerja; portal pemerintah (kementerian/lembaga terkait); Naskah Akademik 

yang melandasi RUU Cipta Kerja; jurnal; berita; peraturan perundang-

undangan dan hasil penelitian terkait, serta sumber informasi relevan 

lainnya. Data dan informasi yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif, 

dengan menginterpretasikan dan mengaitkan hubungan antara teori, 
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kebijakan (peraturan perundang-undangan), serta realita dan praktiknya di 

lapangan. 
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Studi Pustaka Terkait RUU Cipta Kerja 

 

agian ini akan memberikan paparan dari studi pustaka yang TII lakukan 

terkait RUU Cipta Kerja, sebelum masuk ke analisis potensi positif dan 

tantangan RUU Cipta Kerja. 

 

Landasan Yuridis RUU Cipta Kerja 

Jika merujuk pada naskah akademiknya, penyusunan RUU Cipta Kerja, 

sebenarnya dilatarbelakangi oleh iklim investasi dan berusaha di Indonesia 

yang tidak kondusif, rendah, dan tidak merata. Jika ditilik lebih mendalam, 

rendahnya peringkat kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia tidak 

lain disebabkan oleh beberapa indikator. Beberapa diantaranya adalah 

rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, berbelitnya jalur birokrasi, 

pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, serta 

rumitnya penyelesaian kepailitan.  

Pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah mengalami perlambatan dan 

hanya mencapai angka di kisaran 5 (lima) persen, diyakini sebagai salah satu 

implikasinya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyebabkan rendahnya daya 

saing Indonesia dibandingkan negara tetangga, dan berpeluang semakin 

mengukuhkan posisi indonesia akan ancaman Middle Income Trap (MIT). 

Untuk itu, dalam mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di 

Indonesia, Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan perbaikan dalam 

berbagai sektor. Diantaranya adalah, perbaikan kebijakan untuk 

penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan 

perizinan, percepatan waktu, penurunan biaya untuk mendirikan, 

mengoperasikan, serta mengembangkan usaha, melalui kebijakan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilakukan sejak tahun 2015.  

Dalam perkembangannya, upaya ini dirasakan kurang cukup. Untuk itu, 

Pemerintah tengah kembali berupaya untuk terus melakukan pembenahan, 

salah satunya, menggiatkan reformasi regulasi atau pemangkasan regulasi 

yang dianggap menghambat investasi, melalui beberapa Paket Kebijakan 

B 
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Ekonomi (PKE). Sayangnya, upaya ini juga masih dirasakan belum membuah 

hasil yang signifikan. 

Berbagai luncuran PKE yang kebanyakan mengambil bentuk sebagai 

Peraturan Pemerintah (PP), pada praktiknya terhambat pada persoalan 

normatif, yakni terjadinya “benturan” norma dengan berbagai norma 

perizinan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Sesuai dengan 

prinsip jenjang norma atau hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 

12/2011), yang menentukan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan perundang-

undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, 

merujuk pada Pasal 7 ayat (1) menempatkan Peraturan Pemerintah berada 

di bawah undang-undang.”  

Konsekuensinya adalah norma yang terdapat dalam beberapa PKE memiliki 

kekuatan hukum di bawah undang-undang, sehingga sejumlah PP tersebut 

tidak dapat mengesampingkan norma-norma perizinan yang tersebar 

dalam berbagai undang-undang. Hal ini kembali membuka tabir 

permasalahan yang telah lama mengendap, yakni persoalan rumit atau 

sulitnya melakukan usaha di Indonesia. Salah satunya juga disebabkan 

karena begitu banyaknya regulasi (over regulation) di bidang perizinan yang 

substansinya tidak harmonis, tumpang tindih, bahkan bertentangan satu 

dengan yang lainnya. 

Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan 

berbelit, sehingga berakibat pada iklim investasi di Indonesia menjadi tidak 

efektif, tidak efisien, dan tidak memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya, 

gemuknya regulasi juga berpengaruh terhadap menurunnya minat investor 

asing untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya meningkatkan kemudahan 

berusaha melalui peluncuran berbagai PKE dalam bentuk PP, ternyata tidak 

dapat membenahi keseluruhan sistem perizinan karena persoalan normatif 

yang dihadapi lebih kompleks, yang juga bersinggungan dengan berbagai 

Undang-Undang. 

Masalah lain dari persoalan investasi dan kemudahan berusaha, juga datang 

dari bidang ketenagakerjaan. Struktur demografi pada tahun 2015 yang 

menunjukkan dominasi dan bonus demografi angkatan kerja, ternyata 
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berpotensi berbalik menjadi sebuah bencana. Menurut BPS, dari jumlah 

angkatan kerja yang berjumlah 136,18 (seratus tiga puluh enam koma 

delapan belas) juta orang, jumlah yang bekerja adalah 129,36 (seratus dua 

puluh sembilan koma tiga puluh enam) juta orang dan 76,12 (tujuh puluh 

enam koma dua belas) persen dari mereka berbekal pendidikan SMP ke 

bawah.  

Sementara, tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah rentan terhadap 

ancaman disrupsi akibat adopsi teknologi di berbagai sektor. Kondisi 

Indonesia ini pun berubah menjadi dilematis. Pada saat pembangunan 

ekonomi didorong untuk memanfaatkan teknologi agar menghasilkan 

output dengan nilai tambah lebih tinggi dan membenahi sektor industri 

manufaktur, hal ini justru mengancam penyerapan tenaga kerja karena 

tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja yang tidak memadai. Sebab 

Pemerintah meyakini, pembangunan ketenagakerjaan memiliki berbagai 

dimensi atau faktor terkait—tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan 

tenaga kerja semata, tetapi berkaitan pula dengan kepentingan ekonomi, 

sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. 

Untuk itu, dalam rangka mengatasi beragam problema ini, Pemerintah pun 

akhirnya mengajukan usul penataan regulasi dengan pembentukan legislasi 

dengan skema omnibus law. Pembentukan legislasi dengan model ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa, persoalan dalam berbagai Undang-

Undang dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang 

yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan 

membuat 1 (satu) Undang-Undang baru, yang mengamandemen pasal 

dalam beberapa Undang-Undang. Legislasi ini, dalam wacana terkini diberi 

judul Cipta Kerja atau yang sebelumnya disebut Cipta Lapangan Kerja. 

Adapun dalam landasan yuridisnya, garis besar pengaturannya disebut 

dalam rangka untuk: a) mendorong peningkatan investasi di Indonesia; dan 

b) mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

melalui dukungan riset dan inovasi, sehingga UMKM dapat berkembang 

dan mampu bersaing di dunia usaha. Sementara, persoalan hukum atau 

yuridis yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan 

kebutuhan masyarakat, 
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2. Terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-

undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi maupun 

UMKM diatur dalam banyak sekali undang-undang. Berbagai 

peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit yang tidak 

selaras atau tumpang tindih. Dengan demikian, keberadaan berbagai 

undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan 

rumitnya proses berusaha di Indonesia. Hal ini pulalah yang pada 

akhirnya menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja dan upaya 

kewirausahaan, dan 

3. Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, sehingga daya 

berlaku dan penerapannya lemah. 

Dengan demikian, diharapkan agar RUU Cipta Kerja jika disahkan nantinya, 

dapat menjadi landasan untuk menjawab permasalahan over regulation dan 

hambatan kebebasan ekonomi di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan 

di awal paper ini, TII akan memusatkan perhatian investasi (khususnya di 

sektor manufaktur) dan kemudahan berusaha di aspek ekonomi, terkait 

analisis peluang dan tantangan RUU Cipta Kerja. Bagian berikut akan 

membahas hal ini lebih lanjut.  

 

RUU Cipta Kerja: Upaya Mendorong Investasi dan 

Kemudahan Berusaha, serta Meningkatkan Daya Saing 

Indonesia 

Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang pesat dan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi akan membawa konsekuensi terhadap perubahan 

struktur ekonomi. Kariyasa (2012) menyebutkan beberapa proses 

perubahan struktur perekonomian, yang ditandai dengan: (1) merosotnya 

pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder 

(industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun 

kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Gambar 1.1. berikut menunjukkan bagaimana kontribusi masing-masing 

sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan proses 

perubahan struktur ekonomi Indonesia. 
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Gambar 1.1. Kontribusi Sektor Pertanian, Manufaktur dan Jasa terhadap 

PDB Indonesia Tahun 1883 - 2017 

Sumber: World Development Index, Bank Dunia, 2018. 

 

Dari Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi industri manufaktur 

(sekunder) terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 1883-1997, 

sedangkan sektor agrikultur (primer) justru mengalami hal yang sebaliknya. 

Beberapa literatur mengatakan bahwa pada periode ini adalah periode 

dimulainya perubahan struktural ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ini 

terjadi secara resmi dari sektor agrikultur (primer) menjadi sektor industri 

manufaktur (sekunder).  

Lebih lanjut, jika kita perhatikan, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB 

terus mengalami kenaikan. Seiring dengan perubahan strutural ini, 

Indonesia menjadikan sektor sekunder, khususnya industri manufaktur, 

sebagai prioritas pembangunan. Tidak mengherankan, jika saat ini industri 

manufaktur mengambil peranan sebagai leading sector bagi pembangunan 

sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2010). Secara definisi, leading sector adalah 

sektor industri tertentu yang memacu dan mengangkat pembangunan 

sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa (Solihah et al., 

2017).   
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Walaupun demikian, perjalanan industri manufaktur tidaklah mudah. 

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia cukup mengalami 

banyak perubahan yang fluktuatif. Misalnya pada tahun 1983, kontribusi 

sektor manufaktur terhadap PDB sebesar 13.43%, mengalami kenaikan 

sebesar 6% dalam kurun waktu 8 tahun, menjadi 19,66% tahun 1991. 

Kemudian, periode manufaktur ini terus mengalami perkembangan yang 

pesat hingga tahun 1997, dengan kontribusi sebesar 26,79 % terhadap PDB.  

Namun, menjelang masa krisis ekonomi Indonesia tahun 1999, kontribusi 

industri manufaktur mulai mengalami penurunan yang cukup drastis. 

Misalnya pada tahun 1999, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB 

Indonesia turun menjadi 22,66% atau turun sebesar 4,13% dari tahun 1997. 

Hal ini disebabkan karena kondisi makroekonomi Indonesia saat itu yang 

benar-benar terpuruk, dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

minus 13,13% di tahun 1998.  

Lebih lanjut, dikutip dari detik.com (2018), akibat jatuhnya ekonomi 

Indonesia, ratusan perusahaan, dari skala kecil hingga besar mulai 

berguguran. Sektor manufaktur, konstruksi, dan perbankan adalah sektor 

yang terpukul cukup parah. Kondisi ini mengakibatkan lahirnya gelombang 

besar PHK. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi 

sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan 

kerja. Dari peristiwa ini, dapat disimpulkan dengan jelas, bahwa sektor 

manufaktur sangat rentan dengan gejolak ekonomi di suatu negara. Apabila 

suatu negara mengalami gejolak ekonomi, maka sektor manufaktur juga 

akan terdampak. Putaran selanjutnya, sektor ini akan memiliki efek panjang 

terhadap pengangguran dan pada akhirnya akan berdampak pada 

penurunan pertumbuhan ekonomi.  

Meskipun demikian, kondisi ekonomi yang buruk tersebut dapat dilewati 

seiring dengan membaiknya keadaan keadaan ekonomi domestik dan 

didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi global. Beranjak dari periode 

kelam tersebut, memasuki tahun 2000-an, kontribusi sektor manufaktur 

mengalami titik balik. Tercatat pada tahun 2001, sumbangsih industri 

manufaktur meningkat sebesar hampir 10% pasca krisis ekonomi tahun 

1999 hingga menjelang tahun 2002. Walaupun pada periode pasca krisis 
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sektor mengalami masa keemasan, industri manufaktur juga masih harus 

mengalami banyak tantangan. 

Kontribusi industri manufaktur pasca masa keemasannya justru mengalami 

anomali. Jika ditarik trennya, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB 

mengalami penurunan secara masif dan berkelanjutan, khususnya pada 

awal tahun 2003 hingga tahun 2007. Misalnya, pada tahun 2003 kontribusi 

industri manufaktur pada sebesar 27,9%. Angka ini terus mengalami 

penurunan hingga tahun 2007 turun menjadi 27,4%.  Kemerosotan ini juga 

semakin parah pasca krisis finansial tahun 2008, di mana sektor manufaktur 

terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2017, kontribusi 

manufaktur terhadap PDB hanya sebesar 20.16%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 7% selama periode tahun 2007 hingga tahun 

2017. 

Sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri 

manufaktur layak mendapat perhatian yang besar dari seluruh kalangan, 

khususnya pemerintah. Industri manufaktur dapat dikatakan merupakan 

variabel yang penting dalam meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. 

Tabel 1.1. menunjukkan kenaikan jumlah pekerja di sektor industri meskipun 

tidak signifikan. Dari total keseluruhan tenaga kerja, persentase pekerja 

yang bekerja di sektor industri sebesar 13-14%. 
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Tabel 1.1. Tenaga Kerja di Sektor Industri tahun 2013 - 2017 (dalam juta) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 
Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb Agt 

Indus

tri 

              

14,

998 

    

14,

959 

    

15,3

90 

    

15,2

54 

      

16,3

82 

    

15,2

55 

      

15,9

75 

     

15,5

40 

     

16,5

73 

      

17,0

08  

Total  

            

115

,92 

  

112

,76 

  

118,

169 

  

114,

628 

    

120,

846 

  

114,

819 

    

120,

647 

   

118,

411  

   

124,

538 

    

121,

022 

Perse

ntase 

12.

9% 

13.

2% 13% 

13.3

% 

13.5

% 

13.2

% 

13.3

% 

13.2

% 

13.3

% 

14.

% 

Sumber: BPS, 2017 (data diolah penulis). 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor industri mampu menyerap tenaga 

kerja yang cukup signifikan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang 

ada di Indonesia. Sektor manufaktur dapat menjadi simalakama dalam 

kondisi yang berbeda. Pertama, jika sektor ini mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan, putaran pertamanya akan mampu menyerap tenaga kerja 

dan mengurangi pengangguran. Sementara, putaran terakhirnya akan 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, jika 

sektor ini mengalami penurunan dan banyak perusahaan yang gagal 

melakukan ekspansi bisnis, maka kondisi ini akan berefek lanjutan terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya membuat laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia menurun.  

Kondisi saat ini juga tidaklah mudah. Dua tahun belakangan ini, dunia 

dihantui dengan ketidakpastian global. Mulai dari adanya ketidakjelasan 

hubungan dagang Amerika dan China, ditambah dengan ketegangan 

geopolitik Amerika-Iran, serta pandemi global COVID-19 yang saat ini 

terjadi. Lembaga keuangan seperti International Monetary Fund (IMF) pun 

harus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Tahun 2019 lalu, IMF 
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merevisi target pertumbuhan ekonomi dunia dan meramalkan 

pertumbuhan sebesar 0,3%, dari 3,6% menjadi 3,3%. 

Tahun 2020 ini, tepatnya bulan Januari lalu, IMF juga tidak sungkan untuk 

merevisi kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,1%, dari 

3,4% menjadi 3,3% (IMF, 2020). Tidak hanya itu, Bank Dunia juga turut 

merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,5% dari tahun 2019 

menjadi sebesar 2,4% atau turun 0,1% (Bank Dunia, 2020). 

Buntut panjang dari gejolak ekonomi dunia ini juga membawa 

konsekuensi yang tidak mudah bagi Indonesia. Investasi di Indonesia juga 

menjadi terhambat seiring melambatnya ekonomi global. Perlambatan 

investasi ini berdampak pada terhambatnya perkembangan industri 

manufaktur. Gambar 1.2. berikut ini menunjukkan perkembangan investasi 

di berbagai sektor primer, sekunder, dan tersier di Indonesia. 

 

Gambar 1.2. Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia tahun 2014 – 

September 2019: Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier 

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2019. 
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Dari Gambar 1.2. dapat dikatakan bahwa perkembangan investasi, baik dari 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) di sektor manufaktur (sekunder) cenderung mengalami fluktuasi. 

Misalnya, selama periode tahun 2014-2016, realisasi investasi di sektor 

manufaktur mengalami kenaikan pesat. Tahun 2014, realisasi investasi 

industri manufaktur mencapai Rp199,1 triliun. Angka ini mengalami 

kenaikan menjadi Rp236 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan 

sebesar 73,63%. Kemudian, pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan 

menjadi Rp335,8 triliun atau naik sebesar 42,28%.  

Namun, angka ini justru mengalami penurunan pada periode berikutnya, 

yakni dari tahun 2017 - 2018 dan hingga bulan September 2019. Sepanjang 

tahun 2017, realisasi investasi di industri manufaktur hanya sebesar 

Rp274,8 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 25,84% dibanding 

tahun 2016. Hal itu juga terjadi pada tahun 2018, di mana industri 

manufaktur hanya mampu memberikan mendapatkan realisasi investasi 

sebesar Rp223,3 triliun, yang lebih rendah 19,10% dibandingkan tahun 

2017. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 

beberapa tahun terakhir investasi di sektor sekunder (manufaktur) 

mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Namun, trennya cukup 

menunjukkan adanya penurunan. Mengingat pentingnya sektor 

manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi, maka investasi di sektor 

manufaktur menjadi sebuah pokok bahasan sendiri yang menarik 

diperbincangkan, termasuk dalam kaitannya dengan RUU Cipta Kerja.  

Langkah pemerintah dalam investasi industri dilandasi oleh UU No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini, tertulis sejumlah 

peraturan yang mencakup penanaman modal dalam negeri, penanaman 

modal asing, ketenagakerjaan, serta sanksi yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Untuk kemudahan investasi, Pemerintah berupaya 

untuk menyederhanakan peraturan perundangan-undangan melalui 

Omnibus Law. Terdapat 74 UU yang dinilai menghambat investasi akan 

dirombak dan disederhanakan menjadi satu peraturan yang terintegrasi 

dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Realisasi investasi pada 

sektor manufaktur diharapkan dapat semakin mudah melalui Omnibus Law.  
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Lebih jauh, kajian TII juga menemukan bahwa tantangan terhadap investasi 

di sektor manufaktur juga terkait dengan daya saing Indonesia. Secara 

empiris, menurut indikator daya saing Indonesia (Global Competitiveness 

Report/GCR 2019) yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF), 

tercatat bahwa peringkat daya saing Indonesia menurun dari posisi 45 ke-

50. Penyebabnya adalah penurunan atau paling tidak stagnasi di beberapa 

indikator penting.  

Lebih rinci, faktor-faktor yang mendapatkan penilaian buruk dari GCR. 

Prosedur perizinan di Indonesia dinilai berbelit-belit. Hal ini salah satunya 

tercermin dari waktu untuk memulai bisnis yang menduduki peringkat ke-

103. Biaya untuk memulai usaha yang mendapatkan skor di peringkat ke-

67. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kuncoro (2020), yang 

mengatakan bahwa bagi pemodal yang memiliki komitmen jangka panjang, 

mendirikan pabrik masih dan seringkali terganjal oleh banyaknya hambatan 

di lapangan. Hal ini dimulai dari regulasi perizinan yang tumpang tindih 

hinnga pasar tenaga kerja yang dipersepsikan tidak terlalu fleksibel. 

Secara teoretis, daya saing dan investasi menunjukkan hubungan yang 

positif. Artinya, ketika daya saing suatu negara mengalami kenaikan, maka 

investasi di negara tersebut juga akan meningkat. Beberapa studi 

menunjukkan bukti secara empiris bahwa daya saing memiliki pengaruh 

yang positif terhadap investasi. Lihat misalnya, Anastassopoulos (2007), 

Dunning dan Zhang (2008), Popovici dan Călin (2012), serta Riyoko (2012). 

Oleh karena itu, perbaikan indeks daya saing mutlak diperlukan untuk 

menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.  

Kemudian, dari aspek yang lebih rinci, khususnya untuk dunia usaha, kajian 

TII juga merujuk ke laporan Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business 

(EODB) Indonesia. Dikutip dari Doing Business (DB) 2020, peringkat 

kemudahan berbisnis di Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara 

yang diteliti. Salah satu penyebab rendahnya skor EODB Indonesia adalah 

persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan 

bagi pelaku usaha untuk berinvestasi (Bank Dunia, 2020). Selain itu, senada 

dengan temuan di atas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 

juga menilai bahwa ketidakpastian hukum dan berbelitnya birokrasi di 

Indonesia menyebabkan kinerja investasi terus menurun dari tahun ke 
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tahun. Imbasnya, pertumbuhan sektor manufaktur melambat dan 

kontribusinya terhadap PDB juga kian rendah.  

Dari 10 indikator, Indonesia perlu memperbaiki 5 indikator dikarenakan 

peringkat masing-masing aspek yang masih cukup jauh jika dibandingkan 

dengan negara lainnya. Kelima indikator tersebut, yaitu (1) memulai usaha/ 

starting a business; (2) berdagang lintas batas/ trading across borders; (3) 

berurusan dengan ijin konstruksi/ dealing with construction permits; (4) 

menegakkan kontrak/ enforcing contracts, serta (5) membayar pajak/ 

paying taxes. Sejumlah indikator tersebut merupakan faktor-faktor penentu 

yang memengaruhi investasi pada industri dan usaha di Indonesia. Untuk 

sektor manufaktur, salah satu aspek yang cukup berpengaruh adalah 

dealing with construction permits.  

Aspek ini memperoleh skor DB yang rendah pada penilaian EODB tahun 

2020, yaitu 66,8 dari kisaran 0 - 100. Indikator dealing with construction 

permits diukur berdasarkan jumlah prosedur, waktu (hari), biaya (% dari nilai 

gudang atau warehouse), dan indeks kontrol kualitas bangunan (0 - 15). 

Berdasarkan Tabel 1.2. di bawah ini, khusus pembangunan usaha di 

Jakarta, jumlah prosedur aspek ini cukup banyak, yaitu 18, dan melebihi 

jumlah prosedur negara lainnya. Terlebih waktu yang dibutuhkan untuk 

memproses izin konstruksi di Indonesia juga cukup panjang jika 

dibandingkan dengan waktu rata-rata negara lain, yaitu 191 hari. Namun, 

indeks kontrol kualitas bangunan di Indonesia mendapatkan penilaian yang 

cukup baik, yaitu 14.0, di mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik, serta OECD high income 

dengan indeks masing-masing sebesar 9,4 dan 11,6. 

Kondisi tersebut juga tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur investasi dan kebebasan berusaha di Indonesia, baik di level 

pusat maupun daerah. Di sisi lain, regulasi yang gemuk dan tumpang tindih 

juga menyebabkan kebijakan menghasilkan peraturan yang tidak kondusif 

untuk kebebasan ekonomi, termasuk dalam hal memulai dan menjalankan 

usaha, serta berinvestasi di sektor ekonomi tertentu. Hal ini juga secara 

langsung maupun tidak langsung berimbas pada penyerapan tenaga kerja 

dan daya saing Indonesia.  
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Tabel 1.2. Perbandingan aspek dealing with construction permits antara 

Indonesia dan negara lainnya 
 

 

Sumber: Bank Dunia, “Ease of Doing Business Indonesia (Jakarta)”, 2020. 

 

Untuk memahami dampak kebijakan terhadap investasi dan kebebasan 

berusaha, serta ketenagakerjaan dan daya saing di Indonesia, bagian 

selanjutnya akan membahas mengenai peraturan yang mengatur investasi 

dan hambatannya. 

 

Tantangan Investasi dan Lemahnya Daya Saing Indonesia 

Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, setidaknya terdapat berbagai 

Undang-Undang yang disorot oleh Pemerintah sebagai penghambat 

investasi dan lemahnya daya saing Indonesia (Kemenko Perekonomian, 

2020). Dalam RUU Cipta Kerja, berbagai Undang-Undang yang dianggap 

menghambat ditata berdasarkan beberapa klaster dapat dilihat dalam Tabel 

1.3. berikut ini. 
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Tabel 1.3. Pengklasteran Undang-Undang Terkait 

Urutan Klaster Nama Klaster 

1. Penyederhanaan Perizinan Berusaha 

a. Perizinan Lokasi 

b. Perizinan Lingkungan 

c. Perizinan Bangunan Gedung (IMB dan SLF) 

d. Perizinan Sektor Pertanian 

e. Perizinan Sektor Kehutanan 

f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan 

g. Perizinan Sektor ESDM 

h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran 

i. Perizinan Sektor Perindustrian 

j. Perizinan Sektor Perdagangan 

k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan 

l. Perizinan Sektor Pariwisata 

m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 

n. Perizinan Sektor Keagamaan 

o. Perizinan Sektor Transportasi 

p. Perizinan Sektor PUPR 

q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 

r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan 

2. Persyaratan Investasi 

3. Ketenagakerjaan  

4. Kemudahan dan Perlindungan UMKM 

a. Kriteria UMK-M; 

b. Basis Data Tunggal; 

c. Collaborative Processing; 

d. Kemudahan Perizinan Tunggal; 

e. Kemitraan; 

f. Perizinan/Kemudahan Perizinan Tunggal; 

g. Insentif Fiskal dan Pembiayaan; dan 

h. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang UMK-M 

5. Kemudahan Berusaha 

6. Dukungan Riset dan Inovasi 

7. Administrasi Pemerintah 

8. Pengenaan Sanksi 

9. Pengadaan Lahan 
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10. Investasi dan Proyek Pemerintah 

a. Investasi Pemerintah; 

b. Kemudahan Proyek Pemerintah; 

11. Kawasan Ekonomi 

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

b. Kawasan Industri (KI) 

c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (KPBPB) 

 

Adapun jika dirunut berdasarkan pengelompokannya, berikut berbagai 

Undang-Undang yang sebagaimana dimaksud dan secara langsung akan 

terdampak dengan kehadiran RUU Cipta Kerja: 

1. Klaster Penyederhanaan Perizinan 

Penyederhanaan Perizinan dikelompokkan ke dalam dua bagian, 

yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar 

dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan 

Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)), sebagaimana 

diuraikan di bawah ini: 

 

a. Perizinan Lokasi 

Perizinan lokasi diatur dalam 4 (empat) Undang Undang, yaitu: 

diuraikan di bawah ini: 

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang;  

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan; dan  

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial. 
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b. Perizinan Lingkungan 

Perizinan Lingkungan diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang,  

yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan. 

 

c. Perizinan Bangunan Gedung (IMB dan SLF) 

Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB 

dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) diatur dalam dua Undang-

Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung; dan 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 

 

d. Perizinan Sektor Pertanian 

Pengaturan perizinan sektor pertanian terdapat dalam enam 

undang-undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan; 

2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura; 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang 

Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

 

e. Perizinan Sektor Kehutanan 

Perizinan Sektor Kehutanan terdiri atas 2 (dua) Undang-

Undang, yaitu: 
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1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan; dan 

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

 

f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan 

Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas 4 (empat) 

Undang-Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan; 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan; dan 

4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

g. Perizinan Sektor ESDM 

Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

diatur dalam 4 (empat) Undang-Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara; 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi; 

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi;dan 

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan. 
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h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran 

Perizinan Sektor Ketenaganukliran terdiri atas 1 (satu) 

Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1997 tentang Ketenaganukliran. 

 

i. Perizinan Sektor Perindustrian 

Perizinan Sektor Perindustrian terdiri atas 1 (satu) Undang- 

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian. 

 

j. Perizinan Sektor Perdagangan 

Perizinan Sektor Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) Undang-

Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan; 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal; dan 

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. 
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k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan 

Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan terdiri atas 5 

(lima) Undang- Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan; 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika; 

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika; dan 

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit. 

 

l. Perizinan Sektor Pariwisata 

Perizinan Sektor Pariwisata terdiri atas 1 (satu) Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. 

 

m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 

Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 6 

(enam) Undang-Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 

Perfilman; 

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen; 

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Kebidanan; dan 

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Sistem Pendidikan Kedokteran. 
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n. Perizinan Sektor Keagamaan 

Perizinan Sektor Keagamaan terdiri atas 1 (satu) Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Ibadah Haji dan Umrah. 

 

o. Perizinan Sektor Transportasi 

Perizinan Sektor Transportasi terdiri atas 4 (empat) Undang- 

Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan; 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan; dan 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian. 

 

p. Perizinan Sektor PUPR 

Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) terdiri 4 (empat) Undang-Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air; 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa 

Konstruksi; 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun. 

 

q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 

Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran terdiri 

atas 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi; 
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2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran; dan 

3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. 

 

r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan 

Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan terdiri atas 2 (dua) 

Undang-Undang, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Industri Pertahanan; dan 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian. 

 

2. Klaster Persyaratan Investasi 

Klaster Persyaratan Investasi terdiri atas 14 (empat belas) Undang-

Undang, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2017; 

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 

f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; 

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

j. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan; 

k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi; 

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan; 

m. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah; dan 
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n. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014. 

 

3. Klaster Ketenagakerjaan 

Klaster Ketenagakerjaan terdiri atas 1 (satu) Undang-Undang, yaitu 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

4. Klaster Kemudahan dan Perlindungan UMKM 

Klaster Kemudahan dan Perlindungan UMKM serta Perkoperasian 

terdiri atas 4 (empat) Undang-Undang, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah; 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 

dan 

d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

 

5. Klaster Kemudahan Berusaha 

Klaster Kemudahan Berusaha terdiri atas 7 (tujuh) Undang-Undang, 

yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan 

Petambak Garam; 

d. Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 

Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan 

(Hinderordonnantie); 

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 
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6. Klaster Dukungan Riset dan Inovasi 

Klaster Dukungan Riset dan Inovasi terdiri atas 2 (dua) Undang-

Undang, yaitu:  

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 

dan 

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

 

7. Klaster Administrasi Pemerintah 

Klaster Administrasi Pemerintahan terdiri atas 2 (dua) Undang- 

Undang, yaitu: 

a. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; dan 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah jis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015. 

 

8. Klaster Pengenaan Sanksi 

Klaster sanksi terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) Undang-

Undang, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; 

f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Arsitek; 

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 

i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 

Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 
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j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah 

diubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

k. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani; 

l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

m. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 

n. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan 

Petambak Garam; 

o. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara; 

p. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi; 

q. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 

r. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan; 

s. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang 

Ketenaganukliran; 

t. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

u. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 

v. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jaminan 

Produk Halal; 

w. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

x. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

y. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

z. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

aa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan; 

bb. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

cc. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
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dd. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 

ee. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

ff. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

gg. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan; 

hh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian; 

ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi; 

jj. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman; 

kk. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun; 

ll. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air; 

mm. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi; 

nn. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 

oo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; 

pp. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan; 

qq. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian; 

rr. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

ss. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

tt. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

dan 

uu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
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9. Klaster Pengadaan Lahan Investasi dan Proyek Pemerintah 

Klaster Pengadaan Lahan terdiri atas 5 (lima) Undang-Undang, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi 

Daya Pertanian Berkelanjutan; 

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Berkelanjutan; dan 

e. RUU Pertanahan. 

 

10. Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah 

Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah meliputi Investasi 

Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah, di mana terdapat 

norma-norma baru yang dibentuk berkaitan dengan kedua substansi 

tersebut. 

 

11. Klaster Kawasan Ekonomi 

Klaster Kawasan Ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) sub klister, yaitu 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kawasan 

Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, terdiri atas 4 (empat) 

Undang-Undang, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus; 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) jo Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000; 

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Perpu 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang; dan 

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 
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Beragamnya regulasi yang dinilai menghambat kebebasan berusaha dan 

investasi, serta melemahkan daya saing Indonesia tersebut pulalah yang 

membuat Pemerintah mengusulkan skema kebijakan Omnibus Law untuk 

dijadikan bagian dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

di Dewan Perwakialn Rakyat (DPR). Terkait dengan investasi misalnya, BKPM 

menemukan ada sekitar 190 kasus investasi yang terhambat akibat sejumlah 

masalah, seperti perizinan, pengadaan lahan, hingga regulasi. Lebih lanjut, 

berdasarkan Riset Bank Dunia, di Indonesia (Jakarta), setiap perusahaan 

sebelum memulai bisnisnya harus mengikuti sebelas prosedur sebelum 

mereka mendapatkan izin dalam memulai bisnis. Misalnya, prosedur 

membayar biaya untuk mendapatkan nama perusahaan (1 Hari, Prosedur 

Daring); memperoleh izin untuk nama perusahaan di Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (1 Hari, Prosedur Daring) berdasarkan Pasal 4 

Peraturan Kemenristek No. 1 Tahun 2016; membayar Biaya Penghasilan 

Tidak Pajak (PNBP) untuk layanan hukum (1 Hari, Prosedur Daring) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2016; mengatur notaris 

untuk mendapatkan standar formulir akta perusahaan dan mengesahkan 

dokumen perusahaan berdasarkan Peraturan No. 8 tahun 2018 dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik 

Indonesia dan lain-lain. 

Selain dari tataran di tingkat pusat, nyatanya berbelitnya proses perizinan 

usaha di daerah juga banyak terjadi. Dikutip dari hasil studi yang dilakukan 

oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 

2017 mengenai kemudahan izin usaha di daerah, KPPOD mencatat 

setidaknya ada beberapa indikator yang membuat susahnya investasi di 

daerah untuk berkembang. Pertama, pada indikator memulai usaha. Secara 

umum, Pemerintah telah menargetkan bahwa kemudahan berusaha di 

daerah dapat ditempuh dengan hanya 7 prosedur, 10 hari kerja dan 

Rp2.700.000 (tanpa biaya notaris). Namun, fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa rata-rata pelaku usaha di daerah harus menempuh 10 prosedur, 

waktu 17 hari dan biaya sebesar Rp6.979.142,86. Fenomena-fenomena ini 

menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah untuk kemudahan 

berusaha belum berhasil. 

Kedua, mengurus izin-izin pendirian bangunan. Proses pendirian bangunan 

gudang rata-rata di 7 daerah, yaitu: DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), 
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Bandung (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Manado (Sulawesi 

Utara), Palembang (Sumatera Selatan), serta Denpasar (Bali), terhitung lebih 

cepat dari target pemerintah yang menetapkan 14 prosedur, 52 hari dan 

biaya sebesar Rp70.000.000. Di tujuh daerah terlihat, rata-rata prosedur 

yang lebih baik, yakni 12 prosedur dengan lama waktu 41 hari. Namun, dari 

sisi biaya, relatif masih mahal, yakni Rp89.018.075. Artinya, target ini pun 

masih belum tercapai dan perlu menjadi perhatian bersama oleh 

Pemerintah Daerah.   

Ketiga, pendaftaran tanah dan bangunan. Pemerintah menargetkan waktu 

pelayanan pendataran properti selama 5 hari dengan biaya pendaftaran 

hingga sertifikat yang dapat diajukan sebesar Rp197.417.368. Pada faktanya 

KPPOD menemukan bahwa jika dibandingkan dengan dua indikator 

sebelumnya, pendaftaran properti hanya memiliki 5 prosedur. Namun, 

waktu layanan pendaftaran masih menjadi hal yang perlu diselesaikan oleh 

berbagai pihak yang masih menghabiskan waktu 37 hari. Kondisi demikian 

berbeda dari target pemerintah.  Di samping itu, pada aspek biaya yang 

diperlukan untuk mengurus pendaftaran hingga sertifikat yang dapat 

diajukan sebagai bentuk peralihan hak yang sah dengan rata-rata sebesar 

Rp183.095.012. 

Fakta dan data di atas menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang 

terjadi, khususnya dalam hal prosedur perizinan di Indonesia. Pada akhirnya, 

hal-hal ini membuat banyak investor mengalami disinsentif untuk 

menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan 

perusahaan-perusahaan, khususnya perusahan asing, tidak ragu untuk 

keluar dari Indonesia. Hal ini dikonfirmasi dari catatan Bank Dunia yang 

dikutip dari situs Tempo.co (2019), yang menyebutkan bahwa dari 33 

perusahaan yang keluar dari Cina, sebagian besar memilih untuk 

berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tantangan terhadap kebebasan 

berusaha dan kemudahan investasi tersebut juga tidak lepas dari gemuknya 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menghambat 

investasi sektor industri di Indonesia. Secara struktur, kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi sektor industri 

manufaktur dibagi menjadi dua, yaitu di tataran Pemerintah Pusat dan di 
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tataran Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, 

pembahasan pada bagian berikut akan dibagi dua, yaitu di tataran pusat 

dan daerah. 

 

Tantangan Kemudahan Berusaha dan Investasi di Pusat dan 

Daerah 

Pada tataran pusat, Daftar Negatif Investasi (DNI) masih menjadi persoalan. 

Pada prinsipnya, DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun Pemerintah 

sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak 

diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai 

kepemilikan bersama. Untuk beberapa sektor, investasi asing masih 

belum diperbolehkan. Salah satu pertimbangan di belakang keputusan 

tersebut adalah karena Pemerintah beralasan ingin melindungi pelaku 

bisnis dalam negeri.  

Dengan adanya DNI yang bertujuan untuk memproteksi beberapa 

sektor, membuat beberapa investor asing menjadi sulit untuk masuk ke 

sektor-sektor yang diproteksi tersebut. Padahal, menutup investasi pada 

bidang-bidang ini, tidak serta-merta membuat sektor yang dilindungi 

dari investasi asing ini berkembang. Hal ini justru akan membuat 

rendahnya tingkat daya saing para pemain di sektor-sektor yang 

dilindungi tadi. Alih-alih memproteksi, justru Pemerintah malah 

membuat disinsentif bagi perusahaan-perusahaan yang ada untuk 

berkompetisi dalam rangka meningkatkan inovasinya. Akibatnya, sektor-

sektor ini pun menjadi tidak berkembang. Sementara, jalur untuk 

perusahaan asing yang ingin berkompetisi di sektor ini sudah ditutup 

oleh Pemerintah. 

Salah satu regulasi yang cukup berpengaruh dalam investasi sektor 

manufaktur adalah Peraturan Daerah (Perda) karena cukup erat kaitannya 

dengan industri manufaktur yang sedang beroperasi di wilayah tertentu 

(daerah). Terkait dengan permasalahan ini, studi KPPOD (2016) juga 

menemukan bahwa, juga menemukan bahwa, aturan yang dikeluarkan oleh 

Perda juga seringkali tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan 
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oleh Pemerintah Pusat. Beberapa contohnya dapat dilihat Tabel 1.4. berikut 

ini. 

 

Tabel 1.4. Peraturan Daerah (Perda) yang Menghambat Investasi di Daerah 

 

Sumber: Hukum Online, 2019 (data diolah penulis). 

 

Pertama, Perda Ketenagakerjaan. Ada dua contoh Perda yang menghambat 

investasi di daerah. Misalnya, Perda Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Perda Kabupaten Karawang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Salah satu 

substansi yang dinilai memberatkan pelaku usaha adalah terkait dengan 

pengisian lowongan pekerjaan yang memprioritaskan warga domisili sekitar 

perusahaan, dimana paling kurang 60% dari tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Perda tersebut membuat para pengusaha merasa keberatan karena belum 

tentu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berada di wilayah tersebut 

memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, 

peraturan tersebut akan mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan, 

akibat tidak berkualitasnya SDM dan tidak relevannya kualifikasi SDM yang 

dipekerjakan oleh perusahaan tersebut untuk berproduksi. Dalam hal ini, 

peraturan tersebut dapat memiliki dampak terhadap rendahnya 

produktivitas perusahaan dan akan berefek terhadap rendahnya Produk 

Domestik Bruto Regional (PDRB) daerah tersebut.  
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Lebih lanjut, jika ditelusuri, Perda tersebut juga bertentangan dengan 

beberapa hal, antara lain prinsip free internal trade dan Pasal 5 Undang-

undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang 

mengatur bahwa setiap orang diberikan kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Keberadaan Perda tersebut 

tentu saja akan membatasi penduduk dari wilayah lain untuk mendapatkan 

pekerjaan di luar wilayah mereka, yang mungkin saja tidak memiliki 

kesempatan bekerja yang cukup luas.  

Kedua, Perda Retribusi. Setidaknya ada 166 Perda yang bermasalah dari 290 

Perda yang dilakukan penelitian. Misalnya, Perda Kota Bandung Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Perda Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, yang mengatur syarat 

memperoleh izin gangguan. Kedua Perda tersebut memiliki syarat yang 

melebihi peraturan dan syarat yang sebelumnya sudah diatur di 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.  

Dalam Permendagri tersebut, hanya diatur tiga syarat memperoleh izin 

gangguan, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta pendirian 

usaha, status kepemilikan tanah, dan formulir permohonan izin. Namun, 

kedua Perda tersebut (Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Izin Gangguan) mengatur lebih dari hal-hal yang sudah diatur di 

dalam Permendagri.  

Perda Kota Bandung mengatur syarat lainnya, seperti fotokopi surat IMB; 

surat penyataan tertulis dari tetangga sekitar yang berpotensi terkena 

dampak usaha tersebut yang diketahui oleh RT dan RW setempat; 

keterangan domisili perusahaan dari lurah dan camat, serta fotokopi lunas 

PBB tahun terakhir. Permasalahan Perda Retribusi dinilai menghambat dan 

justru menjadi counterproductive untuk memulai usaha, karena sejumlah 

perizinan terkait, seperti izin gangguan menjadi syarat yang harus dipenuhi 

di awal oleh pelaku usaha. Selain itu, penambahan persyaratan ini juga akan 

menambah biaya transaksi yang harus dibayarkan untuk memulai usahanya.  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a7fe27d2d766/node/324/peraturan-menteri-dalam-negeri-no-27-tahun-2009-pedoman-penetapan-izin-gangguan-di-daerah
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a7fe27d2d766/node/324/peraturan-menteri-dalam-negeri-no-27-tahun-2009-pedoman-penetapan-izin-gangguan-di-daerah
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Ketiga, Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)  

atau corporate social responsibily (CSR), yang  sebetulnya sudah diatur oleh 

sejumlah regulasi, seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Dari 50 Perda terkait TJSL, 

ditemukan ada 7 Perda yang mengatur biaya persentase TJSL. 

Tujuh Perda terkait TJSL tersebut antara lain Perda Kota Bekasi Nomor 6 

Tahun 2015 (3%), Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 (3%); 

Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013 (6%); Perda 

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 (1-3%); Perda 

Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 (1-3%); Perda Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 (3 %), serta Perda Kota Cimahi 

Nomor 10 Tahun 2013 (2%).  Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas, diatur bahwa besaran TJSL untuk swasta 

adalah berdasarkan kepatutan dan kewajaran.  

Terlepas dari hal itu, salah satu persoalan yang dikritisi KPPOD dalam 

studinya adalah terkait pelaksanaan TJSL di Kabupaten Karawang karena 

penetapan tarif TJSL sebesar 2,5% dari laba perusahaan. Selain karena tidak 

berdasar pada hukum, penetapan tarif tersebut seringkali dilakukan dengan 

cara penekanan terhadap pelaku usaha melalui sidak rutin yang dilakukan. 

Hal-hal ini yang menjadi beberapa penghambat di dalam kemudahan 

berusaha, khususnya di daerah. Persyaratan yang tumpang tindih disertai 

dengan biaya transaksi yang tinggi jelas menjadi tantangan tersendiri untuk 

memulai berusaha, khususnya di daerah.  

Peraturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Pusat menandakan adanya ketidaksinkronan kebijakan, lemahnya sinergi 

dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait penerapan 

kebijakan, serta kualitas birokrasi yang rendah. Permasalahan ini juga 

menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk 

membenahi diri dalam rangka meningkatkan investasi di segala sektor 

industri, termasuk manufaktur. Beberapa regulasi (Perda) yang 

menghambat juga di antaranya terdapat di daerah yang strategis untuk 

sektor manufaktur, seperti Bekasi dan Karawang.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjw74usxr3MAhVICo4KHRjwCrYQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2Ffl52313%2Fparent%2F26940&usg=AFQjCNEcBe_2753wURrS_l6LrqVRfP-wyQ&bvm=bv.121070826,d.c2E&cad=rja
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/nprt/27/uu-no-25-tahun-2007-penanaman-modal
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f98d3a83cfd2/node/70/pp-no-47-tahun-2012-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-terbatas
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f98d3a83cfd2/node/70/pp-no-47-tahun-2012-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-terbatas
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Selain itu, Perda seperti ini juga secara langsung maupun tidak langsung 

ikut menghambat upaya pembukaan kesempatan lapangan kerja, 

peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, 

serta pendapatan daerah. Dengan demikian, permasalahan yang 

diakibatkan regulasi yang gemuk dan tumpang tindih tersebut seharusnya 

menjadi perhatian bagi Pemerintah agar dapat meningkatkan efektivitas 

regulasi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat 

untuk mendorong investasi, termasuk di sektor manufaktur di Indonesia. 

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, di bagian selanjutnya, kajian TII ini 

akan mengelaborasi analisis tentang potensi dan tantangan RUU Cipta 

Kerja, yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja 

dalam proses kebijakan.  
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Analisis Peluang dan Tantangan 

 

Peluang RUU Cipta Kerja untuk Mendorong Investasi dan 

Kebebasan Berusaha, serta Meningkatkan Daya Saing 

Indonesia 

eperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RUU Cipta Kerja berpotensi positif 

untuk mendorong investasi, memperlancar kemudahan berusaha, serta 

meningkatkan daya saing Indonesia. Bagian berikut akan menjabarkan lebih 

lanjut mengenai hal ini, berikut dengan catatan kritis sesuai dengan konteks 

dan isu yang dikaitkan dengan RUU Cipta Kerja. 

 

Mendorong Kemudahan Berusaha dan Investasi 

Permasalahan yang ditimbulkan karena regulasi yang gemuk dan tumpang 

tindih, Pemerintah mengusulkan skema kebijakan Omnibus Law, termasuk 

RUU Cipta Kerja, untuk mendorong efisiensi regulasi untuk mendukung 

investasi pada sektor industri manufaktur di Indonesia. Omnibus Law, atau 

Omnibus Bill, terdiri dari UU berbagai isu dan topik yang tercakup dalam 

satu kebijakan. Draf RUU Omnibus Law yang masuk ke dalam Prolegnas 

adalah RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Penyederhanaan beberapa UU yang 

dinilai menghambat investasi bagi perekonomian Indonesia tersebut 

terdapat pada RUU Cipta Kerja yang merupakan salah satu dari prioritas 

pemerintah. 

Jika dilihat dari kaca mata ekonomi kelembagaan, penerapan kebijakan 

Omnibus Law diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi 

perkembangan investasi di Indonesia berdasarkan konsep teori Public 

Choice dan Transcation Cost. Kedua konsep ini saling terkait satu sama lain. 

Penerapan teori Public Choice dapat ditunjukkan lewat sikap politisi yang 

mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memaksimalkan manfaat yang 

mungkin diperoleh, seperti dukungan, suara, maupun kepentingan pribadi 

(Oktavinanda, 2012). Dalam kebijakan Omnibus Law, juga terdapat unsur 

Public Choice yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya bagi 

pengusaha dan investor yang memiliki kekuatan untuk mengembangkan 

S 
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industri manufaktur dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-

banyaknya bagi tenaga kerja usia produktif di Indonesia.  

Adanya efisiensi regulasi dari perizinan usaha yang tercantum dalam 

Omnibus Law dapat menarik pengusaha dan investor luar negeri agar mau 

berinvestasi untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di 

Indonesia, karena aspek kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh 

kebijakan tersebut. Dengan kata lain, Omnibus Law, termasuk RUU Cipta 

Kerja dipandang sebagai strategi yang tepat bagi Pemerintah Indonesia 

untuk mengembangkan perekonomian nasional jika dilihat dari sudut 

pandang Public Choice.             

Konsep Public Choice yang telah dipaparkan sebelumnya masih terkait 

dengan teori Transaction Cost Economics sebagai alasan mengapa kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut berpotensi untuk didukung oleh 

beragam pihak, termasuk pengusaha. Menurut sudut pandang keilmuan 

Ekonomi Kelembagaan, Transaction Cost Economics didefinisikan sebagai 

biaya yang terjadi dikarenakan adanya pertukaran dan aktivitas ekonomi 

yang dilakukan oleh institusi atau dapat disebut juga sebagai “institutional 

cost”. Secara umum, terdapat 3 kategori transaction cost, yaitu (1) biaya 

pencarian informasi/ search and information costs, (2) biaya kesepakatan/ 

bargaining costs,  dan (3) biaya penerapan kontrak/ policing and 

enforcement costs. Sebagai contoh, kategori yang pertama, yaitu (1) search 

and information costs, biasanya akan muncul ketika konsumen ingin 

mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat membeli barang 

di pasar dengan harga terendah dan utilitas yang sama. Biaya lainnya, yaitu 

(2) bargaining costs, dapat diartikan sebagai biaya yang  dikenakan ketika 

satu pihak ingin mencapai suatu kesepakatan dalam perjanjian yang sesuai 

dengan pihak lainnya, yang kemudian ditandatangani dalam kontrak resmi. 

Sementara (3) policing and enforcement costs merupakan biaya yang 

dibutuhkan untuk memastikan pihak lainnya berkomitmen dengan kontrak 

perjanjian yang sudah disepakati, serta mengambil langkah yang sesuai jika 

pihak lainnya melanggar komitmen (Yousuf, 2017) .  

Teori Transaction Costs dalam Omnibus Law berkaitan erat dengan konsep 

Public Choice, karena kebijakan tersebut dapat mengurangi transaction costs 

melalui efisiensi regulasi, seiring dengan dihapusnya beberapa pasal dan UU 

yang dinilai menghambat investasi. Transaction costs yang dapat dipangkas 
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oleh Omnibus law termasuk dalam kategori bargaining costs dan policing 

and enforcement costs. Dalam hal ini, Omnibus Law merupakan solusi dari 

salah satu permasalahan yang ditekankan oleh penilaian EODB untuk 

Indonesia, yaitu enforcing contract (World Bank, 2020).     

Selain itu, Omnibus Law juga dapat meminimalisir terjadinya praktik 

institutional corruption di sektor manufaktur, karena berkurangnya 

transaction costs pada perizinan usaha dan investasi. Institutional corruption 

adalah jenis korupsi yang strategik dan sistemik yang dapat menghambat 

atau melemahkan suatu institusi untuk mencapai tujuannya. Korupsi 

semacam ini berpotensi untuk menyalahgunakan aturan dan keadilan di 

badan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

uang dan pengaruh. Badan pemerintahan yang seharusnya bertujuan untuk 

mengayomi dan mendahulukan kepentingan publik, justru berubah haluan 

menjadi mendahulukan kepentingan orang-orang yang memberikan 

“amplop” paling banyak (Brata, 2019). Adanya penyederhanaan UU dan 

integrasi ke Pemerintah Pusat pada praktik Omnibus Law diharapkan 

mengurangi jumlah institusi yang terlibat dalam perizinan usaha dan 

investasi di lapangan.  

Sektor manufaktur sendiri merupakan sektor yang paling rentan terkena 

biaya-biaya yang tidak diperlukan yang diberlakukan oleh Pemerintah 

Daerah. Pasalnya, dalam data EODB yang sebelumnya dibahas pada bagian 

iklim usaha, waktu pengurusan perizinan konstruksi bangunan (dealing with 

construction permits) di Indonesia dapat mencapai hampir 200 hari (World 

Bank, 2020). Hal ini tentu menjadi salah satu kendala yang cukup pelik bagi 

sektor manufaktur karena terdapat birokrasi yang berbelit-belit hingga 

hampir 1 tahun hanya untuk mengurus perizinan bangunan. Kendala ini 

dapat berkembang menjadi institutional corruption yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan maupun institusi pemerintah untuk mempercepat 

birokrasi perizinan tersebut. Praktik seperti itu akan berpotensi 

menghambat investasi di sektor manufaktur, terutama investasi asing yang 

akan masuk ke Indonesia. Dengan demikian, kebijakan Omnibus Law 

diharapkan dapat menghindarkan biaya-biaya yang tidak diperlukan karena 

adanya institutional corruption yang terjadi pada pihak-pihak tertentu.                         

Selain menyederhanakan dan mempermudah kebebasan ekonomi, 

kebijakan Omnibus Law, termasuk yang terkait dengan RUU Cipta Kerja, 
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juga berpotensi untuk secara langsung maupun tidak langsung 

berkontribusi untuk mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi, 

membuka peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pembangunan. Dengan kata lain, 

Omnibus Law yang juga salah satunya didorong melalui RUU Cipta Kerja 

ini, juga ditujukan untuk membantu menjawab permasalahan dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, lewat peraturan yang sinkron 

dan proses yang sederhana dan akuntabel, serta penegakan hukum 

berdasarkan regulasi yang relevan dan efektif oleh Pemerintah, baik di 

tataran pusat maupun daerah.  

Lebih jauh, terkait penegakan hukum, menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 

tahun 2020 (The Heritage Foundation, 2020), Indonesia juga nyatanya masih 

rendah, khususnya dalam aspek integritas pemerintah. Misalnya terkait hak 

dan perlindungan kepemilikan pribadi, pun hal ini sudah diakui, meskipun 

pendaftaran hak paten, terkadang rumit oleh persyaratan dan klaim 

Pemerintah Daerah. Lebih jauh, dalam proses pendaftaran hak paten untuk 

pengakuan hak kepemilikan juga kerap terganggu dengan masalah 

independensi dan korupsi, serta kelemahan lainnya. Akhirnya, korupsi 

membawa permasalahan di semua tingkatan, baik di lembaga eksekutif, 

legislatif, maupun yudikatif, serta aparat penegak hukum. 

Dengan demikian, kebijakan Omnibus Law diharapkan dapat 

menghindarkan biaya-biaya yang tidak diperlukan karena adanya 

institutional corruption yang terjadi pada pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut, 

menyederhanakan dan mempermudah kebebasan ekonomi melalui skema 

kebijakan Omnibus Law, termasuk yang terkait dengan RUU Cipta Kerja, juga 

berpotensi untuk secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi 

untuk mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi, membuka 

peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pembangunan dan memperbaiki 

iklim kebebasan ekonomi di Indonesia. 

Dengan kata lain, Omnibus Law yang juga salah satunya didorong melalui 

RUU Cipta Kerja ini, juga ditujukan untuk membantu menjawab 

permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, lewat 

peraturan yang sinkron dan proses yang sederhana dan akuntabel, serta 
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penegakan hukum berdasarkan regulasi yang relevan dan efektif oleh 

Pemerintah, baik di tataran pusat maupun daerah.  

 

RUU Cipta Kerja Bukan Hanya Tentang Investasi dan Bisnis Berskala 

Besar 

RUU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law, mencakup bukan hanya investasi 

dan industri besar, namun juga mengatur dan mendukung keberadaan 

koperasi, UMKM, seperti yang termaktub di Bab V. RUU ini juga mengatur 

tentang Bumdes. Dalam ketentuannya, RUU Cipta Kerja juga akan 

mendukung pengelolaan terpadu, pendaftaran lewat jalur elektronik, 

fasilitasi pendaftaran dan pembinaan, serta kemitraan UMKM lewat 

administrasi pajak yang lebih mudah dan ringan. RUU ini juga mendorong 

adanya standar dan sertifikasi yang juga akan difasilitasi Pemerintah. 

RUU ini mengatur Cipta Kerja dalam kerangka yang lebih luas, seperti terkait 

dengan ekosistem investasi, mendorong kemudahan berusaha, 

pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM, percepatan proyek 

strategis nasional, perijinan yang lebih mudah, serta mendorong riset dan 

inovasi. Dengan demikian, sisi positif RUU ini adalah ikut mendorong upaya 

untuk mempermudah pendirian Badan Usaha dengan tetap menerapkan 

standar dan berpihak kepada UMKM, koperasi, dan Bumdes. Selain itu, RUU 

Cipta Kerja juga menyebutkan peraturan tentang adanya larangan monopoli 

dan proses hukum yang mengaturnya. Ketentuan ini sangat penting untuk 

mendorong keterbukaan ekonomi dan kebebasan ekonomi, serta 

memberikan landasan untuk penyelenggaraan dan penegakan hukum 

dalam implementasinya.  

Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diatur dalam RUU Cipta 

Kerja. Misalnya di Pasal 60, yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau kecil. Dalam hal ini, RUU tersebut juga mengatur ketentuan 

tentang hak masyarakat di wilayah tersebut untuk mengakses, mengelola, 

memberikan usulan, dan melaporkan, serta mendapatkan kompensasi 

terkait wilayah pesisir dan pulau kecil. Dengan kata lain, RUU Cipta Kerja 

juga mendorong dan membuka ruang partisipasi masyarakat lokal dan 

tradisional dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil. 
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Hal tersebut juga tidak lepas dari asas penyelenggaraan yang disebutkan 

dalam RUU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 2, RUU Cipta Kerja 

diselenggarakan dengan beberapa asas sebagai berikut: pemerataan hak, 

kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, serta kemandirian. 

Penerapan RUU Cipta Kerja juga disertai ketentuan tentang administrasi 

penyelenggaraan dan penegakan hukum, serta sanksi. Untuk itu, terkait 

aspek tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, Pasal 5 di RUU Cipta 

Kerja juga menyebutkan tentang administrasi dan sanksi terhadap 

pelanggaran ketentuan yang termaktub dalam RUU tersebut.  

 

RUU Cipta Kerja dan Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Pekerja 

Salah satu klaster yang dinilai paling sensitif dalam RUU Cipta Kerja adalah 

menyangkut klaster ketenagakerjaan. Meskipun pada 24 April 2020, 

Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan klaster 

ketenagakerjaan di DPR, bukan berarti analisis dan rekomendasi terkait 

klaster ini harus berhenti ditunda pula.  Justru penundaan ini seharusnya 

dapat dijadikan momentum untuk memberi masukan dan memperbaiki 

ketentuan-ketentuan mendasar, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan. 

Terkait asas pemerataan hak dan kepastian hukum, serta aspek 

ketenagakerjaan, Bab IV RUU Cipta Kerja mengatur tentang hak-hak pekerja. 

RUU Cipta Kerja dalam hal ini juga mengatur tentang perlindungan hak dan 

kesejahteraan pekerja. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan 

kompensasi; larangan mengeksploitasi; kesepakatan pemberian hak yang 

layak di atas garis kemiskinan; lembur, rehat, dan cuti; kehidupan yang layak 

dan kebijakan upah nasional, serta pengaturan mengenai hubungan 

industrial. Dalam Bab IV RUU Cipta Kerja ini juga diatur mengenai uang 

penghargaan, penggantian hak, serta pesangon; penanggungan keluarga 

jika pekerja ditahan, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Kesemua aturan 

terkait Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini dibuat dan akan 

diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang 

berlaku. 

Di sisi lain, terlepas dari potensi positif RUU Cipta Kerja dalam mendorong 

kesempatan kerja dan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja, 

mengingat kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia 



 
 

 

49 RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Analisis Peluang dan Tantangan 

selama ini, ketentuan yang ada di RUU Cipta Kerja yang ada dianggap masih 

belum cukup memadai dan tegas untuk menjawab polemik hubungan 

industrial dan hak-hak tenaga kerja. Terlebih mengingat proses pembuatan 

RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak transparan, tidak inklusif, dan tidak 

akuntabel, khususnya tidak melibatkan perwakilan dari pekerja. Pada 

akhirnya, faktor tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan dan 

penegakan hukum RUU Cipta Kerja dalam aspek ini juga masih menjadi 

tantangan dan catatan kritis dalam proses pengajuan dan pembahasan RUU 

tersebut. 

Lebih jauh, terkait aspek sosial, pun kerap dikritik berpihak pada perusahaan 

besar dan tidak peduli pada aspek lingkungan. Di sisi lain, jika diperhatikan, 

RUU Cipta Kerja juga menyentuh beberapa hal, termasuk lingkungan hidup, 

jaminan sosial dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, 

serta pemberdayaan masyarakat, lewat pelibatan masyarakat lokal dan 

masyarakat tradisional. RUU ini juga menyebutkan tentang pentingnya 

memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaannya. Misalnya, terkait 

pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan. Kritik tajam terhadap RUU Cipta 

Kerja tersebut juga tidak lepas dari proses pembuatan dan pembahasannya 

yang tidak inklusif dan tertutup, serta penjelasan tentang pasal-pasal yang 

kurang lengkap dan tidak jelas, sehingga memberi ruang untuk 

multiinterpretasi dan rentan untuk menimbulkan pelanggaran dalam 

konteks hubungan industrial, khususnya terhadap tenaga kerja, maupun 

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya terhadap 

masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. 

Selain potensi positif RUU Cipta Kerja dan catatan sesuai dengan konteks 

dan isu terkait yang diaturnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

melaui paper kebijakan ini, TII juga memberikan beberapa catatan kritis 

yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja 

kedepannya. Bagian berikut akan mengelaborasi catatan kritis tersebut lebih 

lanjut.  
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Beberapa Catatan Kritis terhadap RUU Cipta Kerja 

Meskipun memiliki beberapa potensi positif terhadap peningkatan investasi 

dan daya saing, serta memperlancar kemudahan berusaha di Indonesia, 

dalam analisis kebijakan ini, TII juga mencatat beberapa catatan kritis 

terhadap RUU Cipta Kerja. Berikut catatan kritis TII terhadap RUU Cipta Kerja 

yang patut dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja kedepan. 

 

Mengabaikan Perlindungan terhadap Hak dan Kesejahteraan Pekerja 

Terlepas dari adanya ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam RUU 

Cipta Kerja, dalam banyak hal, berbagai substansi peraturan ini dapat 

dikatakan bermasalah. Misalnya, penghilangan upah lembur di sektor 

tertentu dan penghilangan pembayaran upah saat cuti bagi pekerja 

perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, serta beribadah. Padahal, 

bekerja dalam keadaan haid atau hamil menjadi kondisi yang rentan bagi 

pekerja perempuan. Hal ini tentu bermasalah dan berpotensi 

disalahgunakan oleh pengusaha untuk menghilangkan kewajibannya untuk 

memenuhi hak-hak pekerja. 

Terkait hal di atas, telah terdapat simpang siur mengenai adanya 

penghapusan cuti haid dan cuti untuk tujuan tertentu (menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan atau 

keguguran kandungan, anggota keluarga atau kerabat meninggal dunia). 

Hal tersebut memang tidak dapat ditemukan dalam RUU Cipta Kerja. 

Padahal, pada Pasal 81 telah disebutkan secara gamblang bahwa terdapat 

cuti haid bagi tenaga kerja perempuan. Pada Pasal 1 dinyatakan, bahwa 

“Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid dan memberitahukan 

kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada 

waktu haid”. Namun, pada RUU Cipta Kerja, hak cuti haid tersebut tidak 

disebutkan secara jelas.   

Jika ditilik dalam RUU Cipta Kerja, memang dapat diketahui bahwa 

pengaturan cuti hanya mencakup cuti tahunan selama 12 hari setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan telah bekerja selama 12 bulan secara 

terus-menerus. Namun, perlu ada kejelasan mengenai ketetapan 

pengaturan cuti-cuti khusus lainnya, seperti cuti haid dan cuti untuk tujuan 

tertentu, agar tetap berlaku sesuai dengan ketentuan sebelumnya sehingga 



 
 

 

51 RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Analisis Peluang dan Tantangan 

tidak ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

pemenuhan cuti haid maupun cuti-cuti khusus lainnya, baik karena 

misinformasi di pihak pelaku industri maupun di kalangan tenaga kerja.   

Berbarengan dengan hal di atas, RUU Cipta Kerja juga tidak menyebutkan 

ketentuan pembayaran upah bagi tenaga kerja perempuan yang mengambil 

cuti haid maupun cuti. Padahal, sebelumnya telah tertuang pada UU 

Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf b dan c, yang menyebutkan bahwa 

para pemberi kerja tetap membayarkan upah bagi pekerja/buruh 

perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya, 

sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan maupun para pekerja/buruh 

perempuan yang mengambil cuti atau berhalangan hadir untuk bekerja 

karena tujuan tertentu yang telah disebutkan di atas.  

Dengan demikian, persoalan peminggiran kelompok yang dimungkinkan 

melalui RUU Cipta Kerja juga berpotensi negatif, terutama kepada tenaga 

kerja perempuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itikad 

perlindungan tenaga kerja perempuan tidak dibahas dalam RUU Cipta Kerja, 

sehingga memungkinkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga 

kerja perempuan. Pada Pasal 93 RUU Cipta Kerja memang mengatur tentang 

pembayaran upah bagi tenaga kerja yang tidak masuk kerja karena 

berhalangan.  

Namun, pasal ini tidak dilengkapi penjelasan lebih lanjut mengenai kata 

“berhalangan”. Hal ini tentu bertentangan dengan adanya pasal pengaturan 

cuti yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak tenaga kerja 

perempuan. Dengan demikian, perlu adanya ketentuan lebih jelas mengenai 

hal ini untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan 

yang menjadi nafas dari kerja layak bagi semua. Penghapusan Pasal 93 dari 

UU Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja juga telah membuat RUU ini 

tidak memberikan definisi dan ketentuan yang jelas mengenai hal-hal yang 

terkait dengan hak pekerja. Mengingat bahwa hak hanya bisa diatur oleh 

UU, maka ketentuan yang tidak jelas tersebut juga berpotensi untuk 

memberi ruang multiinterpretasi dan melanggar hak-hak pekerja, 

khususnya terhadap perempuan dan kelompok marjinal lainnya. 

Secara lebih spesifik, dalam UU Ketenagakerjaan menyebutkan adanya 

mekanisme pengaturan pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan. 
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Ketentuan pembayaran upah secara spesifik diatur dalam Pasal 93 ayat (3) 

dan (4) yang mengatur pembayaran upah bagi pekerja yang sakit dengan 

rentang pembayaran upah 25—100 persen dari upah sesuai, dengan lama 

waktu tidak bekerja. Selain itu, pada Pasal 4 juga menyebutkan upah tetap 

dibayar bagi pekerja yang mengambil cuti untuk tujuan tertentu. 

Pengaturan ini pun tidak dijelaskan secara gamblang dalam RUU Cipta Kerja 

sehingga mendapatkan kritik dari berbagai pihak.  

Apalagi mengingat RUU Cipta Kerja juga menghapus Pasal 93 dari UU 

Ketenagakerjaan yang lebih spesifik mengatur ketentuan mengenai hal ini. 

Serupa dengan kritik di atas, dibutuhkan penyebutan yang jelas mengenai 

hak dalam RUU Cipta Kerja ini. Hal ini penting, karena sekali lagi, hak diatur 

oleh UU, dan bukan dalam bagian penjelasan, karena penjelasan dalam UU 

tidak menjadi norma dan tidak membuat aturan baru. Dengan demikian, 

pengaturan mengenai hak harus dicantumkan dengan jelas dan dengan 

pemilihan kata yang tegas pula.  

Lebih jauh, draf RUU Cipta Kerja juga berpotensi membuat pengusaha 

melakukan PHK secara sewenang-wenang, mengingat prinsip yang 

terkandung dalam RUU ini ialah easy firing dan easy hiring dengan alasan 

mempermudah masuknya investasi. Bahkan, PHK sewenang-wenang dapat 

dilakukan akibat kecelakaan kerja yang dialami buruh. Hal ini terlihat dalam 

RUU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan Pasal 154 A huruf l, yang 

menyebutkan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan 

pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat 

kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 

bulan. Untuk itu, Pasal tersebut harus dihapus atau setidaknya kewajiban 

pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerja perlu ditambahkan secara rinci 

terlebih dahulu, sebelum melakukan PHK sebagaimana menurut ketentuan 

peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum 

terkait HAM dan ketenagakerjaan. 

Jelas ketentuan tersebut menunjukkan tantangan RUU Cipta Kerja untuk 

mendapatkan dukungan publik karena dianggap mengabaikan aspek 

kemanusiaan dan HAM, serta melanggar hak-hak pekerja. Ketentuan-

ketentuan ini juga membuat RUU Cipta Kerja tidak cukup meyakinkan publik 

lewat potensi positif yang termaktub dalam ketentuan terkait 

ketenagakerjaan di RUU tersebut. Proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang 
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terkesan terburu-buru, sembunyi-sembunyi, tidak inklusif, juga menjadi 

salah satu hal krusial yang membuat RUU Cipta Kerja dinilai diskriminatif 

dan berpihak hanya pada kepentingan pengusaha dan investor. 

 

RUU Cipta Kerja dan Ancaman Perusakan Lingkungan 

Masalah lain dari RUU Cipta Kerja berhubungan dengan aspek lingkungan 

hidup. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23 angka 19 draf RUU Cipta Kerja, 

yang menghapus Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). 

Pasal tersebut, sebagaimana diketahui mengatur dan menegaskan izin 

lingkungan sebagai prasyarat utama dalam memperoleh izin usaha atau 

kegiatan.  

Lebih lanjut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), yang mengatur batas minimal 30 

persen luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap daerah 

aliran sungai dan/atau pulau, bahkan ditiadakan melalui Pasal 37. Menurut 

Pasal 36, hal ini dilakukan lagi-lagi demi memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha dan persyaratan 

investasi dari sektor kehutanan. 

Tidak hanya itu, tanggung jawab pengelola terhadap kejadian bencana 

kebakaran hutan dan lahan pun berpotensi ditiadakan melalui perubahan 

redaksional rumusan Pasal 49. Melalui Pasal 37 angka 16 Draf RUU tersebut, 

pemegang izin tidak lagi disebut secara tegas bertanggung jawab terhadap 

kebakaran hutan di area kerjanya. Melainkan, hanya diterangkan “wajib 

melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan”. Tidak 

seperti bunyi klausul semulanya yang tertuang dalam Pasal 49 UU No. 41 

Tahun 1999, yang lebih jelas menegaskan “Pemegang hak atau izin 

bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.” 

Mengingat sifat dan doktrin peraturan perundang-undangan yang 

menentukan hanya Undang-Undanglah yang dapat mengatur Hak dan 

Kewajiban seorang warga negara, maka sebaiknya kewajiban atau bunyi 

klausul Pasal tersebut tidak dihapus atau tidak diubah terlampau jauh dari 

bunyi awalnya. 
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Adapun jika ditelisik lebih dalam, draf ini juga telah menurunkan bobot 

prioritas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Melalui Pasal 23 

angka 1, dokumen Amdal hanya dijadikan sebagai dokumen pertimbangan 

semata. Padahal sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 mendudukkannya 

sebagai dokumen utama penentu kelayakan usaha dan/atau kegiatan. 

Malahan, dokumen ini baru hanya diwajibkan bagi suatu usaha apabila 

memiliki dampak yang penting menurut Pemerintah. Hal ini jelas berpotensi 

untuk membuat perusahaan-perusahan mengenyampingkan aspek 

lingkungan, di belakang alasan pembangunan demi kemajuan 

perekonomian dan sebagainya. 

Tidak cukup di situ, ketentuan terkait penyusunan Amdal itu pun bahkan 

diubah sedemikian rupa dengan pengaturan yang justru berpeluang 

merestriksi keterlibatan masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23 

angka 5 dan 6, yang hanya menyebut saran masukan dan tanggapan hanya 

bisa diberikan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung dan relevan. 

Padahal, tentu ada banyak usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak 

tidak langsung dengan cakupan luas, seperti hilangnya sumber air karena 

tambang karst untuk semen, dan sebagainya.  

Selain itu, aturan tersebut tentunya secara tidak langsung juga telah 

membatasi peran lembaga atau aktivis lingkungan. Utamanya dalam 

melakukan pemantauan atau pendampingan kepada masyarakat selama 

proses izin dan operasi usaha dan/atau kegiatan tersebut. Terlebih jika 

mengingat kondisi masyarakat hari ini, yang belum banyak atau sepenuhnya 

dapat dikatakan memahami hukum dan risiko akibat eksploitasi lingkungan 

di sekitar mereka. 

 

RUU Cipta Kerja dan Polemik Sektor Pertambangan 

Polemik draf RUU Cipta Kerja terkait pengelolaan pertambangan, 

sebagaimana disebutkan juga terjadi dalam hal perubahan ketentuan 

jangka waktu operasi produksi. Hal ini terlihat pada izin operasi produksi 

pertambangan terbaru, yang diberikan pada sektor usaha penambangan 

yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, dan 

kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi.  
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Dalam Pasal 40 angka 13 dan 24 yang mengubah dan menambahkan 

ketentuan Pasal 47 dan Pasal 83 UU No. 4 Tahun 2009, izin operasi produksi 

kedua sektor itu masing-masing dapat diberikan dengan jangka waktu 

operasi selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sampai 

dengan seumur tambang. Ketentuan ini, pada dasarnya jelas sama saja tidak 

memberikan pembatasan jangka waktu pertambangan.  

Hal tersebut dapat di nalar secara sederhana, sebab izin tambang bisa saja 

terus diberikan dan diperpanjang selama barang tambang belum terkuras 

habis. Padahal jika mencermati dan membandingkan dengan aturan 

sebelumnya, perpanjangan izin pertambangan rata-rata hanya dapat 

dilakukan dua kali. Perubahan ini, dalam tahap yang paling ekstrem jelas 

sangat berpeluang mengganggu kelestarian lingkungan dan menimbulkan 

daya rusak yang berkepanjangan. 

 

Permasalahan Hukum dalam Proses Pembuatan RUU Cipta Kerja  

Sementara itu, hal bermasalah lain yang setidaknya patut disoroti dalam draf 

RUU Cipta Kerja adalah perihal wewenang pengelolaan dan jangka waktu 

operasi produksi pertambangan. Dalam Pasal 39 angka 2 yang mengubah 

rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), penyelenggaraan atas 

penguasaan mineral dan batubara oleh negara tidak lagi mengikutsertakan 

Pemerintah Daerah, melainkan hanya diselenggarakan secara tunggal oleh 

Pemerintah Pusat semata. 

Hal ini kemudian termanifes dalam Pasal 40 angka 4, yang menghapus Pasal 

7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009, yang sebelumnya mengatur wewenang 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara. Sebagai gantinya, Pasal 40 angka 3 

draf RUU ini kemudian mengubah rumusan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2009, 

yang menegaskan seluruh perizinan terkait pertambangan hanya dapat 

diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, oleh Presiden sebagai 

pemegang kekuasaan pemerintahan.  

Perizinan itu, lebih lanjut diterangkan dapat diberikan untuk seluruh wilayah 

hukum pertambangan nasional, tanpa memberlakukan lagi asas teritorial 

atau strata pemerintahan antar daerah. Hal ini, selain jelas telah membawa 
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kembali peluang dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 

arah sentralisasi. Tentunya hal ini secara nyata juga akan menciderai 

otonomi daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  

Sejak awal, RUU Cipta Kerja telah dikritik keras karena dinilai tidak 

transparan, dibuat terburu-buru, serta tidak partisipatif dan cenderung 

berpihak pada kepentingan pengusaha besar. Terkait dengan hal ini, studi 

KPPOD (2019) menunjukkan bahwa institusi politik Indonesia masih dikuasai 

oligarki dan menutup akses bagi non-elit, sehingga tidak sulit 

membayangkan dan  bahkan menyimpulkan,  program deregulasi, 

debirokratisasi, dan  digitalisasi pelayanan perizinan akan dihambat  

kekuatan oligarki  yang sudah mengakar dalam para pengambil kebijakan, 

dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang 

kuat untuk membentuk institusi politik yang inklusif. Dengan institusi yang 

inklusif, keniscayaan yang mutlak reformasi perizinan usaha dapat berjalan 

dengan mudah dan membuat proses berusaha dan berinvestasi menjadi 

lebih mudah, sehingga menjadi insentif bagi perusahaan untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

Rancangan UU ini juga dinilai mengabaikan dampak lingkungan, 

mengorbankan HAM, serta akan rentan membuka ruang korupsi. Selain itu, 

terkait aspek hukum, ketentuan dalam RUU Cipta Kerja dianggap melanggar 

keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana dalam konteks penerapan 

otonomi daerah di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, Perda tidak dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat begitu saja, 

termasuk lewat Peraturan Pemerintah (PP).  

Terkait tata bangunan dan logika hukum, RUU Cipta Kerja berpotensi 

menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan MK, yaitu Ketentuan 

Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah melalui Peraturan 

Presiden. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 166 draf aturan RUU Cipta Kerja. 

Selain itu, dalam Pasal 170 Pemerintah diberi kewenangan dapat 

mengubah Undang-Undang hanya dengan melalui Peraturan Pemerintah. 

Hal ini jelas melabrak logika hukum, serta asas hierarki dan pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut jelas berpotensi membawa 

sentralisasi, mengabaikan konteks lokal, serta mengancam demokrasi di 

Indonesia. Belum lagi, dalam prosesnya, RUU Cipta Kerja tidak transparan, 
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terutama apakah RUU ini telah dibuat berdasarkan analisis manfaat dan 

biaya atau kajian dampak peraturan yang matang sebelumnya.  

Hal lainnya, RUU ini juga menyimpang dari konsep omnibus law, sebab 

pada aturan peralihan mengamanatkan pembentukan peraturan 

pelaksana yang begitu banyak. Jika disisir dari pasal per pasal, setidaknya 

ada 500 peraturan pelaksana yang harus dibuat oleh kementerian terkait 

dalam waktu satu bulan. Padahal, tujuan utama membuat omnibus law 

untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga 

merupakan konsekuensi logis penyederhanaan beragam peraturan 

perundang-undangan ke dalam beberapa omnibus law. 

Di sisi lain, konsekuensi ini juga menjadi dampak tidak terlihat dari 

kebijakan omnibus law, yang di satu sisi menghapuskan banyak regulasi, 

namun di sisi lain, membutuhkan lebih banyak lagi peraturan pelaksana. 

Hal ini juga melahirkan kritik baru terhadap RUU Cipta Kerja ini, yaitu tidak 

realistis dalam mendorong pembuatan beragam peraturan pelaksana 

dalam waktu singkat. Jelas hal ini berbahaya, karena berpotensi 

mengabaikan proses kebijakan yang didasari pada prinsip tata kelolal 

pemerintahan yang baik, termasuk prinsip akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi. 

 

Peminggiran terhadap Masyarakat Adat 

RUU Cipta Kerja pun menjadi polemik karena dinilai berpotensi 

meminggirkan kelompok masyarakat tertentu, termasuk masyarakat adat. 

Pertama, pengaturan berbagai kebijakan dalam RUU Cipta Kerja berisiko 

mengancam kelompok masyarakat adat. Persoalan ini terkait dengan belum 

jelasnya pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang juga 

diperumit dengan adanya RUU Cipta Kerja. Naasnya, masyarakat hukum 

adat menjadi sangat rentan terhadap perampasan tanah dengan dalih 

kepentingan investasi. RUU Cipta Kerja pun kurang mampu membantu 

proses penyelesaian konflik penguasaan tanah atau lahan dan pengelolaan 

sumber daya alam (SDA) yang seringkali merugikan masyarakat adat itu 

sendiri. 
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Catatan terkait hal di atas dapat dilihat dari berbagai kontroversi yang 

kaitannya dengan pengaturan wilayah adat dalam RUU Cipta Kerja. Secara 

fundamental, beberapa penggunaan frasa “hak ulayat” tidak dilandasi 

definisi pada ketentuan umum pada pasal-pasal RUU Cipta Kerja. Misalnya, 

tidak terdapat definisi hak ulayat pada Pasal 30 tentang perubahan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan, Pasal 103 tentang Perizinan Berusaha terkait Perkebunan atau 

Pasal 86 tentang Perizinan Budi Daya Pertanian.  

Penggunaan frasa yang tertera pada Pasal 55 tentang Sumber Daya Air pun 

sangat berbeda secara definisi dengan ketentuan yang telah diatur dalam 

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Hutan Adat yang berada di 

wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Misalnya, pada Pasal 1 Angka 

23 pada Pasal 55 tentang Sumber Daya Air, hak ulayat didefinisikan sebagai 

“kewenangan yang memanfaatkan”. Hal tersebut berbeda pada ketentuan 

pada MK di atas, hak ulayat masyarakat adat atas wilayah adatnya pun 

termasuk kewenangan untuk mengatur, menguasai dan memanfaatkan. Hal 

di atas kemudian menjadikan RUU Cipta Kerja berpotensi membatasi 

kewenangan bagi masyarakat adat. Pada akhirnya, hal ini pun akan 

berpengaruh terhadap upaya perlindungan kepentingan masyarakat adat 

dalam upaya penyelesaian perampasan wilayah adat yang disebabkan oleh 

konflik penguasaan tanah dan SDA.  

Terakhir, RUU Cipta Kerja pun menggambarkan pengaturan wilayah adat 

yang masih sangat sectoral. Misalnya, di luar RUU Cipta Kerja, pengaturan 

tentang eksistensi dan pengakuan hak-hak masyarakat adat sudah diatur 

secara terpisah-pisah dalam UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Minerba 

hingga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mongabay, 

13/12/19). Di dalam RUU Cipta Kerja pun, pengaturan tentang masyarakat 

adat terpisah-pisah dalam berbagai bagian, seperti Pasal 41 tentang 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 55 tentang Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Inilah yang membuat upaya 

pengakuan hak-hak masyarakat adat tidak dijamin secara jelas dan 

menyeluruh dalam RUU Cipta Kerja. 

Dalam prosesnya, RUU Cipta Kerja juga tidak banyak melibatkan partisipasi 

masyarakat, misalnya, masyarakat adat. Dilansir dari keterangan Aliansi 
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Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (JPNN, 19/2), tidak adanya pelibatan 

masyarakat, terutama organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan 

isu-isu agraria lingkungan adat membuat ruang diskursus untuk 

mengakomodir pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tidak 

terbangun. Hal ini membuat proses harmonisasi perundang-undangan yang 

ada justru menihilkan kelompok lain. 
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Penutup 

 

Kesimpulan 

UU Cipta Kerja sejak awal tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target 

Pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan 

berusaha di Indonesia. RUU ini juga berusaha menjawab tantangan akan 

banyaknya regulasi yang tumpang tindih, yang menghambat kebebasan 

ekonomi dan upaya mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Lebih jauh, 

RUU Cipta Kerja, bukan hanya mengatur tentang ketentuan investasi dan 

kemudahan berusaha. Salah satu RUU Omnibus Law ini juga mengatur hal-

hal lain, termasuk ketenagakerjaan, lingkungan, industri pertambangan, 

pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, Bumdes, serta UMKM. Dengan 

kata lain, RUU Cipta Kerja juga didorong untuk menciptakan perluasan 

kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi, melalui kemudahan 

berusaha dan proses perijinan yang mudah, serta difasilitasi Pemerintah.  

Terkait dengan investasi, khususnya di sektor manufaktur, sebagai salah satu 

sektor yang menyumbang PDB terbesar, industri manufaktur menjadi sektor 

yang strategis bagi Pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan 

perekonomian nasional hingga lebih dari 5%. Salah satu strategi yang dipilih 

Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui manufaktur 

adalah melalui investasi. Tujuan Pemerintah untuk mewujudkan hal ini 

masih menemui jalan terjal dikarenakan adanya faktor-faktor yang 

menghambat perkembangan investasi pada sektor industri manufaktur di 

Indonesia, di antaranya iklim usaha dan regulasi Pemerintah. Hal ini juga 

secara langung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi daya saing 

Indonesia, kemudahan berusaha, serta kesejahteraan di Indonesia. 

Di sisi lain, proses pembuatan dan pembahasan RUU Cipta Kerja yang 

berpolemik sejak awal ini juga terefleksi dari banyaknya ketentuan yang 

dinilai mengabaikan aspek HAM, demokrasi, penegakan hukum, serta 

mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Secara lebih spesifik, 

banyak ketentuan yang tidak mengindahkan kepentingan kelompok 

masyarakat tertentu, yang dimungkinkan akan terdampak secara tidak 

proporsional ketika RUU Cipta Kerja diterapkan, seperti kelompok buruh 

R 
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secara umum dan buruh perempuan secara khusus, kelompok masyarakat 

adat, dan lain-lain. Hal ini justru melanggengkan disharmonisasi peraturan 

yang mengatur pengakuan dan perlindungan kelompok masyarakat 

tersebut.  

Catatan kritis publik, termasuk yang TII angkat dalam kajian ini, perlu dan 

harus dijadikan masukan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja 

kedepan. Dengan pertimbangan bahwa RUU Cipta Kerja juga memiliki 

potensi dampak yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan di 

Indonesia, pembahasan yang inklusif dan terbuka, serta penetapan 

ketentuan dengan keterangan yang jelas, serta pengawasan dan penegakan 

hukum yang ketat menjadi kunci utama untuk melanjutkan pembahasan 

RUU ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan kritik publik terhadap DPR 

yang bersikukuh untuk terus melanjutkan pembahasan RUU ini, para 

pembuat kebijakan dituntut untuk membuktikan bahwa RUU Cipta Kerja 

tetap diproses sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik.  

Dengan demikian, proses kebijakan yang inklusif, partisipatif, transparan, 

dan akuntabel, serta masukan dari berbagai pihak, menjadi hal yang sangat 

penting untuk memastikan agar RUU Cipta Kerja ini juga dalam prosesnya 

sejalan dengan asas penyelenggaraan yang termaktub dalam ketentuannya, 

serta relevan dengan dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan beragam 

pihak. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, The Indonesian Institute, 

Center for Public Policy Research (TII), mengajukan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut untuk dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan, dalam 

pembahasan RUU Cipta Kerja: 

Pertama, DPR dan Pemerintah untuk memastikan proses pembahasan RUU 

Cipta Kerja yang terbuka, akuntabel, inklusif, serta partisipatif. DPR dan 

Pemerintah harus membuka proses pembahasan dan mengikutsertakan 

beragam pihak dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Hal ini sangat 

penting untuk memastikan bahwa RUU Cipta Kerja juga 
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mempertimbangkan dan mengakomodir kepentingan beragam pihak. DPR 

dan Pemerintah juga harus proaktif mengundang para pemangku 

kepentingan dalam proses pembahasan RUU ini. Lebih jauh, DPR dan 

Pemerintah juga wajib mengkomunikasikan RUU Cipta Kerja dan prosesnya 

kepada publik sebagai bagian dari informasi dan kebijakan publik, serta 

kewajiban Pemerintah dan DPR sebagai lembaga publik untuk memberikan 

informasi publik.  

Dalam hal ini, berbagai lintas Kementerian/Lembaga diupayakan 

membangun ruang diskursus bagi pelibatan masyarakat sipil, terutama 

lembaga-lembaga sipil yang memiliki risiko terdampak secara tidak 

proporsional terhadap penerapan RUU Cipta Kerja, seperti lembaga yang 

terkait dengan agraria dan lingkungan hidup, perlindungan tenaga kerja, 

dan lembaga yang memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan 

perempuan. Ruang diskursus dan jajak pendapat ini dimaksudkan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan rancangan kebijakan yang 

mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan meminimalisir dampak-

dampak yang tidak diinginkan.  

Kedua, memperkuat rekomendasi pertama, TII juga merekomendasikan 

agar proses penyusunan berikut pembahasan RUU Cipta Kerja, perlu dan 

harus dikaji kembali dengan melibatkan masyarakat sipil, termasuk lembaga 

penelitian kebijakan publik, universitas, pakar Hukum Tata Negara, serta 

pemangku kepentingan terkait bidang-bidang lain yang regulasinya diatur 

dalam RUU Cipta Kerja.  

Proses yang inklusif ini perlu didorong dan diawasi di tiap tahap 

pembahasan RUU Cipta Kerja, termasuk di Tim Kajian RUU Omnibus Law di 

DPR, termasuk yang berada di komisi-komisi yang terlibat, serta khususnya 

di Panitia Kerja dan Badan Legislasi DPR. Hal ini sangat penting, terutama 

untuk memberikan masukan agar RUU Cipta Kerja mencakup ketentuan-

ketentuan dengan penjelasan yang gamblang, komprehensif, serta 

menjunjung tinggi HAM dan penegakan hukum, baik dalam hal konteks, 

para pihak yang di atur, hak dan kewajiban, administrasi, serta sanksi dalam 

penyelenggaraannya. Dalam hal ini, penundaan pembahasan klaster 

tertentu dalam RUU Cipta Kerja, seharusnya menjadi momentum tepat 

untuk mendorong proses pembahasan yang inklusif, partisipatif, akuntabel, 

serta transparan. 
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Dengan demikian, hal ini dapat menjawab kritik tajam terhadap RUU Cipta 

Kerja yang selama ini dinilai sarat dengan pasal-pasal karet dan 

multiinterpretasi, sehingga rentan untuk dilanggar. Lebih jauh, proses 

kebijakan yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa RUU Cipta 

Kerja bersifat partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan kebebasan 

ekonomi setiap orang, tanpa mengabaikan pelestarian lindungan hidup, 

serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan perlindungan HAM. 

Pelibatan para pakar dan pihak yang berkepentingan juga dianggap perlu 

guna mengantisipasi terjadinya ketidakselarasan pengaturan dan 

pertentangan norma, baik terhadap Konstitusi UUD 1945, terhadap 

Undang-Undang terkait lainnya, serta terhadap prinsip-prinsip demokrasi 

dan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. 

Ketiga, terkait kemudahan berbisnis. Reformasi kelembagaan sangat 

diperlukan, terutama untuk membuat lembaga yang bekerja inklusif. Model 

lembaga yang inklusif maksudnya adalah dengan membuka akses kepada 

semua warga negara untuk terlibat di dalam seluruh proses kebijakan dan 

pembangunan. Kelembagaan politik yang inklusif menjamin terbentuknya 

lembaga ekonomi yang inklusif, yang salah satunya diwujudkan dengan 

memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi semua skala usaha. 

Selama ini, catatan TII juga menunjukkan bahwa, upaya yang sudah 

dilakukan oleh Pemerintah dalam membuat kemudahan berbisnis seringkali 

terganggu dengan rigid dan susahnya aturan tersebut diimplementasikan 

kepada lembaga-lembaga terkait.  

Keempat, terkait peraturan yang tumpang tindih. DPR dan Pemerintah 

kedepannya perlu menggandeng institusi yudisial dalam hal kerjasama 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tumpang tindih pengaturan 

peraturan perundang-undangan, baik antar undang-undang terhadap UUD 

1945, antar Undang-Undang terkait, dan antar Undang-Undang dengan 

peraturan perundang undangan-undangan di bawah Undang-Undang, 

seperti Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Selain itu, tanpa 

mengenyampingkan fungsi pembentukan omnibus law, DPR dan 

Pemerintah baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama perlu gencar 

mencabut berbagai Undang-Undang yang dianggap bertentangan satu 

sama lain.  
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Begitu juga di level regulasi, Pemerintah juga perlu gencar mengeluarkan 

instruksi untuk mencabut berbagai Peraturan Menteri yang dianggap 

bersubtansi sama dan dianggap tumpang tindih atau merugikan. Hal ini 

penting untuk memastikan agar konsep omnibus law yang sebagaimana 

digunakan untuk menyusun RUU Cipta Kerja, diterapkan secara konsisten 

dan mempertimbangkan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari 

penerapannya jika disahkan menjadi UU. Sebab jika memperhatikan draf 

resmi yang sebagaimana beredar, isi RUU Cipta Kerja justru menjauhi 

konsep tersebut, karena banyak mengamanatkan pembentukan peraturan 

pelaksana dengan jumlah kurang lebih 500 peraturan, yang tentu 

bertentangan secara nyata dengan tujuan pembentukan omnibus law itu 

sendiri, yakni untuk menyederhanakan sekelumit permasalahan regulasi 

yang tumpang tindih dan berkelebihan. 

Kelima, memastikan pengawasan dan evaluasi, serta penegakan hukum 

dalam proses kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Mengingat polemik 

proses pembuatan RUU Cipta Kerja khususnya dan kebijakan publik di 

Indonesia pada umumnya, menjadi kepentingan dan kewajiban bagi semua 

pihak, baik DPR, Pemerintah, maupun masyarakat sipil untuk ikut 

berpartisipasi dalam proses kebijakan, termasuk dalam hal pengawasan dan 

evaluasi. Jika terjadi pelanggaran hukum, proses penegakan hukum dengan 

sanksi yang jelas dan tegas, serta proses yang terbuka, harus dipastikan. 

Saluran pengaduan publik dengan jaminan perlindungan bagi pihak 

pelapor, baik melalui DPR, Ombudsman, komisi-komisi independen lainnya, 

media, serta organisasi-organisasi sipil atau kemasyarakatan harus terbuka, 

untuk ikut memfasilitasi dan mengadvokasi suara publik dan menjamin 

proses hukum diberikan dalam memberikan rasa keadilan bagi publik.  
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