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PENDAHULUAN
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI menimbulkan polemik di masyarakat.
Pemerintah sebagai pemberi usulan berargumen bahwa UU ini dapat mengatasi sebagian
besar hambatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Momentum pengesahan UU ini
berdekatan dengan naiknya status Indonesia menjadi negara dengan tingkat pendapatan
menengah atas (Bank Dunia, 2020). Bersamaan dengan hal ini, pemerintah pun mulai
menggaungkan konsepsi Indonesia Emas 2045, yaitu target Indonesia menjadi negara maju di
tahun 2045.
Terlepas dari tujuan mulia dan mendesak disahkannya UU ini, terdapat beberapa hal yang
disinyalir menjadi muara munculnya polemik di masyarakat. Salah satu yang utama yaitu
kesetaraan peran dan hak-hak masyarakat. Banyak pihak yang merasa hak dan perannya
dikebiri dalam UU ini, seperti buruh, masyarakat di sekitar wilayah investasi, maupun
pemerintah daerah. Berdasarkan klarifikasi yang diberikan para menteri maupun presiden,
jelas ditegaskan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat tetap yang utama. Meskipun
demikian, kewenangan dan peran mereka dalam pengambilan keputusan banyak dikebiri,
yang menjadi sumber kemurkaan khususnya kaum buruh.
Kajian akademis ini disusun dengan melakukan analisis terhadap RUU Cipta Kerja yang
kami terima dengan nama file “5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja – Paripurna”. Dalam kajian
ini, disajikan sembilan artikel singkat, yang masing-masing berfokus pada satu bagian dalam
RUU Cipta Kerja. Artikel pertama berfokus pada aspek peningkatan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha. Fokus bahasan diberikan pada berkurangnya peran pemerintah daerah, dan
perubahan proses perizinan yang mengurangi hak masyarakat terdampak dan peran pemerhati
lingkungan. Artikel kedua berfokus pada aspek perubahan perlindungan dan hak pekerja.
Fokus bahasan diberikan pada revisi batasan terhadap penggunaan PKWT, alih daya, dan
penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, dibahas juga permasalahan mengenai upah,
pesangon, dan cuti yang tampaknya tidak banyak perubahan. Artikel ketiga berfokus pada
peningkatan dorongan dan fasilitas bagi UMKM. Pembahasan mencakup potensi dampak
atas perubahan kriteria, perizinan, dan pendataan terintegrasi UMKM. Sedangkan artikel
keempat berfokus pada penghapusan UU Izin Gangguan yang memiliki potensi dampak
lingkungan dan penerimaan daerah. Artikel kelima berfokus kepada pengelolaan pertanahan.
4

Artikel keenam berfokus pada isu seputar kawasan ekonomi. Artikel ketujuh berfokus pada
pendirian lembaga investasi pusat dan kewenangan proyek-proyek strategis nasional. Artikel
kedelapan berfokus pada absennya perspektif kewargaan dalam proses pembahasan dan
pengesahan UU ini. Artikel kesembilan berfokus pada proteksi terhadap lingkungan hidup.
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Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dalam UU Cipta Kerja
Secara peringkat nominal, ekonomi Indonesia masuk ke dalam jajaran 20 besar dunia. Secara
relatif (purchasing power parity / PPP), ekonomi Indonesia di peringkat delapan terbesar
dunia, dan diproyeksikan berada pada posisi lima besar dunia di tahun 2050 (PWC, 2017).
Meskipun demikian, dari sisi efisiensi dan daya saing, masih terdapat masalah serius. Daya
saing industri Indonesia tahun 2019 berada pada urutan 38 dari 150 (UNIDO, 2020).
Peringkat ini tentunya relatif tidak buruk. Meskipun demikian, untuk siap menjadi negara
maju dan mewujudkan konsepsi Indonesia Emas 2045, Indonesia tentunya perlu berbenah
diri. Hal penting lainnya yang menjadi urgensi pembenahan ekosistem investasi Indonesia
adalah Ease of Doing Business (EODB) yang berada di peringkat 73 di tahun 2020 (Bank
Dunia, 2020). Atas dasar argumen ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat usulan RUU
Cipta Kerja, khususnya pada BAB III, yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha.
Klasifikasi Investasi Berdasarkan Risiko
Salah satu inovasi utama dalam perizinan investasi yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja
adalah klasifikasi investasi berdasarkan skala risiko. Skala ini membagi jenis investasi
menjadi kegiatan berusaha berisiko (1) rendah; (2) menengah; dan (3) tinggi, dengan dasar
aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan
risiko volatilitas. Harus diakui bahwa ini adalah inovasi yang baik dalam proses perizinan.
Meskipun demikian, tidak dijelaskan secara spesifik apakah aspek-aspek ini memiliki
prioritas, atau memiliki bobot yang merata. Tentu penjelasan lebih detail akan diberikan
dalam peraturan turunan (Peraturan Pemerintah), namun batas-batas minimum tetap
diperlukan untuk menjamin bahwa hal-hal yang bersifat esensial tetap akan terpenuhi. Poin
penting lainnya dari bagian ini adalah tidak adanya penjelasan apakah kegiatan usaha berisiko
tinggi akan serta merta dilarang, atau tetap diberikan izin. Pasal 10 menjelaskan bahwa
perizinan kegiatan usaha berisiko tinggi berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Oleh
sebab itu, kejelasan lebih lanjut aturan terkait hal ini akan sangat dinantikan.
Berkurangnya Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL
Salah satu poin utama yang menjadi perdebatan adalah berkurangnya peran pemerintah
daerah dan masyarakat dalam hal investasi. RUU Cipta Kerja menarik seluruh proses
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perizinan bertumpu pada keputusan pemerintah pusat. Di satu sisi, hal ini meningkatkan
jaminan kepastian investasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemudahan berbisnis.
Namun demikian, berkurangnya peranan pemerintah daerah dapat mencederai semangat
desentralisasi dan reformasi yang sejauh ini juga membawa dampak positif bagi
pembangunan di Indonesia. Selain itu, poin penting yang sangat mengkhawatirkan adalah
hilangnya persetujuan masyarakat untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Hal ini ditandai setidaknya oleh dua hal. Pertama, Pasal 26 UU 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur tentang hak keberatan
masyarakat terdampak dihapus. Hal ini berpotensi menimbulkan friksi di masyarakat dan
secara otomatis menempatkan masyarakat memiliki daya tawar yang lemah. Masyarakat
tidak seyogyanya dipandang sebagai sumber hambatan. Ada hak-hak masyarakat untuk
mendapatkan penghidupan dan menikmat kualitas lingkungan yang layak. Jaminan atas hakhak inilah yang perlu menjadi fokus dan perlu tetap ditegaskan dalam aturan turunan, yaitu
Peraturan Pemerintah.
Kedua, RUU Cipta Kerja mencabut peran pemerhati lingkungan dalam proses pembuatan
AMDAL. Di berbagai daerah, masyarakat banyak yang tidak memiliki cukup pengetahuan
terkait AMDAL. Dengan kondisi demikian, masyarakat tidak memiliki kesadaran atas hakhak yang dimilikinya apabila datang suatu investasi di wilayahnya yang memiliki potensi
merusak kualitas lingkungan hidup tempatnya tinggal. Peranan pemerhati lingkungan amat
krusial dalam hal ini. Mereka hadir sebagai pemberi edukasi dan pembela hak-hak
masyarakat. Oleh sebab itu, sangat disayangkan peranan mereka dihilangkan dalam proses
penyusunan AMDAL.
Kesimpulan
Berdasarkan tinjauan dalam tulisan ini, maka jelas terdapat beberapa aspek dari RUU Cipta
Kerja yang berimplikasi pada dua hal. Pertama, hilangnya kewenangan pemerintah daerah
dalam mengurus perizinan. Hal ini, meskipun dapat mendukung keinginan utama untuk
mempermudah investasi, namun mencederai semangat desentralisasi untuk secara aktif
melibatkan pengambilan keputusan di tingkat lokal.
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Kedua, berkurang atau hilangnya peran aktif masyarakat dalam proses persetujuan perizinan.
Masyarakat, khususnya yang terdampak, memiliki hak untuk mempertahankan kondisi layak
atas lingkungan dimana mereka tinggal. RUU Cipta Kerja, meskipun baik secara ekonomi,
namun tidak bernuansa inklusif, yang di jangka panjang dapat berakibat pada meningkatnya
kesenjangan.
Referensi
PriceWaterhouseCooper (PWC). 2017. The World in 2050: How will the global economic
order change? https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-slidepack-feb-2017.pdf
UNIDO. 2020. Industrial Development Report 2020: Industrializing in the digital age.
United
Nations
Industrial
Development
Organization.
https://www.unido.org/sites/default/files/files/201912/UNIDO%20IDR20%20main%20report.pdf
The World Bank. 2019. New World Bank country classifications by income level: 20202021. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classificationsincome-level-2020-2021
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Dilatasi Perlindungan dan Hak Pekerja dalam RUU Cipta Kerja
Simpang Siur Batang Tubuh RUU Cipta Kerja
Sisi ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja mungkin merupakan bagian yang paling
kontroversial dan mendapatkan banyak tentangan terutama dari pihak serikat buruh
(Paddock, 2020). Menurut IDEAS (2020), sebuah lembaga think-tank, RUU Cipta Kerja
memiliki masalah penting di perhitungan upah minimum yang akan dibuat fleksibel sesuai
dengan pertumbuhan ekonomi. Problem lain mengenai pengupahan adalah perhitungan upah
yang akan dibuat dalam satuan jam. Masalah berikutnya adalah perluasan alih daya, di mana
pembatasan mengenai industri yang dapat dilakukan alih daya mengalami perluasan. Selain
itu, beberapa masalah lainnya termasuk berkurangnya uang pesangon, memotong jenis dan
lama cuti, dan jam kerja yang lebih banyak (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
2020; Paddock, 2020).
Pemerintah berusaha meluruskan beberapa isu yang menurut mereka tidak akurat. Dalam
konferensi pers Kemenko Perekonomian Republik Indonesia (2020), Menteri Koordinator
Perekonomian menyebutkan bahwa beberapa isu tersebut adalah tidak benar. Pengaturan jam
kerja yang lebih banyak tidak menjadi lebih banyak (tetap delapan jam untuk lima hari
seminggu atau tujuh jam untuk enam hari seminggu dan hari minggu tetap libur). Cuti
melahirkan, haid, dan menyusui tetap sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Begitupun soal kewenangan daerah menetapkan upah minimum.
Menteri Ketenagakerjaan menambahkan bahwa peraturan uang pesangon tetap sama dengan
UU 13/2003. Selain itu, perluasan hubungan kerja berupa kontrak/Perjanjian Kerja Paruh
Waktu (PKWT) hanya akan berlaku di sektor digital, dan tidak wajib. Pasal mengenai
kontrak kerja fleksibel hanya ada untuk mengakomodir pekerja yang memang lebih
menyukai pekerjaan lepas dan berbasis kontrak. Tata cara PHK pun masih sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan yang lama.
Sampai saat ini, sepertinya kedua pihak yang kontra terhadap substansi dari bab
ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja ini belum mencapai titik temu. Kedua pihak seringkali
tidak secara spesifik mengaitkan argumen mereka ke dalam pasal-pasal yang ada di RUU
Cipta Kerja. Hal ini diperparah dengan sulitnya mendapatkan draft resmi dan termutakhir dari
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RUU ini sampai pada tulisan ini dibuat (Prabowo, 2020). Kami mencoba melihat isi dari
RUU Cipta Kerja yang sesuai dengan draft sebanyak 905 halaman yang diunggah oleh kantor
berita tirto.id (Putsanra, 2020).
Beberapa konfirmasi dari pemerintah memang akurat dan sesuai dengan draft tersebut.
Diantaranya adalah jumlah jam kerja yang tetap yaitu 40 jam seminggu, dan jumlah istirahat
per minggu tetaplah minimal satu hari (Pasal 77). Kami juga tidak berhasil menemukan
adanya pengurangan di dalam perhitungan upah minimum (Pasal 79). Klaim Menteri
Ketenagakerjaan bahwa upah minimum kabupaten/kota tidak boleh lebih rendah daripada
upah minimum provinsi terbukti ada di dalam draft tersebut. Pemerintah menambahkan
adanya perlindungan terhadap pekerja alih daya menjadi tanggung jawab perusahaan, dan
pemindahan tanggung jawab ke perusahaan lain wajib disertakan di dalam kontrak pekerja
(Pasal 66).
Namun permasalahan alih daya yang mengalami perluasan dalam draft RUU Cipta Kerja
tersebut, ada benarnya. Lebih tepatnya, pengaturan mengenai alih daya hanya dapat
dilakukan pada bidang tertentu yang bukan fungsi utama dihapus di RUU Cipta Kerja (Pasal
66). Selain itu, penggunaan tenaga asing juga mengalami pelonggaran. Sebelumnya, hanya
diplomat yang dikecualikan dari administrasi TKA. RUU Cipta Kerja menambahkan direksi,
komisaris, keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka
waktu tertentu (Pasal 45). Satu lagi kritik yang terbukti memang ada di draft tersebut adalah
pengupahan dengan basis pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah (Pasal 88C). Terakhir,
bergantinya kata “paling sedikit” menjadi “paling banyak” mengenai jumlah pesangon juga
benar dan berpotensi mengurangi daya tawar buruh (Pasal 156).
Belum adanya kepastian Peraturan Karena Penggunaan Peraturan Pemerintah sebagai
peraturan turunan
Hal yang menarik diperhatikan dalam RUU Cipta Kerja adalah banyaknya pasal yang masih
kemudian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan
turunan. Sebab, PP ini masih harus menunggu beberapa waktu dan perlu untuk dipastikan
apakah PP ini kemudian mampu menjawab ketidakpuasan kaum buruh, terutama terkait
bagian ketenagakerjaan.
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Salah satu contohnya adalah soal pengupahan yang akan dilakukan dalam satuan jam. Hal ini
tidak ada secara eksplisit di RUU Cipta Kerja. Satu-satunya pasal yang mungkin paling dekat
dengan aturan pembayaran per satuan waktu adalah pengaturan dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) mengatakan ada kontrak berbasis waktu dan hasil kerja (Pasal 61).
Namun pasal tersebut tidak menyebut secara eksplisit pembayaran dalam satuan jam, hanya
menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut ada di PP. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, hal
ini untuk mengakomodir kebutuhan industri digital yang membutuhkan kontrak yang sangat
fleksibel. Kita tentu harus menunggu draft Rancangan PP-nya dahulu untuk menilai bagian
ini.
PKWT tanpa batasan waktu adalah satu lagi kritik terhadap RUU Cipta Kerja. Batas
maksimal PKWT memang benar dihapus pada RUU Cipta Kerja (Pasal 59). Namun
demikian, ada klausul baru yang menyatakan bahwa PKWT akan diatur lebih lanjut ke dalam
PP, yang mungkin saja akan memuat regulasi soal waktu PKWT. Hal yang sama juga terjadi
pada klausul istirahat panjang (Pasal 79).
Mungkin yang paling kontroversial adalah perubahan di Pasal 88 mengenai hak pengupahan.
banyak perubahan: upah tidak masuk kerja berhalangan/melakukan kegiatan lain hilang, tapi
muncul upah tidak masuk kerja karena kegiatan tertentu. Denda dan potongan serta upah
untuk pajak hilang tetapi muncul upah sebagai dasar perhitungan hak dan kewajiban. Tanpa
melihat RPP pengupahan yang baru, agak sulit mengatakan adanya perubahan dalam struktur
pengupahan pekerja.
Penggunaan PP yang cukup ekstensif tentu menyulitkan masyarakat untuk menilai
keunggulan atau kelemahan dari UU Cipta Kerja bab ketenagakerjaan. Namun di jangka
panjang, PP akan membuat reformasi iklim regulasi ketenagakerjaan di Indonesia menjadi
lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan UU. Di samping itu, beberapa istilah
“menteri” diganti dengan “pemerintah pusat”, yang mungkin membuat eksekutor peraturan
ini tidak harus Kementerian Ketenagakerjaan.
Ada tiga RPP yang sedang direncanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang akan
selesai dalam satu bulan sejak RUU Cipta Kerja disahkan (Kemenko Perekonomian Republik
Indonesia, 2020). Diharapkan draft dari ketiga RPP ini akan lebih mudah diakses.
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Peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan?
Tanpa membaca secara menyeluruh termasuk PP yang masih akan keluar di kemudian hari,
agak sulit mengetahui apakah peraturan ini adalah sebuah reformasi ketenagakerjaan yang
diperlukan oleh Indonesia. Namun kita dapat melakukan sebuah analisis singkat tentang
kesuksesan RUU Cipta Kerja dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan memperbaiki
iklim regulasi ketenagakerjaan di Indonesia secara umum. Melalui RUU Cipta Kerja,
nampaknya pemerintah bermaksud menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih lebih
fleksibel.
Salah satu aspek yang paling menjanjikan dalam membuat iklim ketenagakerjaan di
Indonesia menjadi lebih cair adalah penghilangan batas waktu untuk PKWT, perluasan alih
daya, dan penggunaan tenaga kerja asing yang kemungkinan akan lebih mudah. Pengeluaran
kewajiban memberikan istirahat panjang dari UU ke perjanjian kerja juga akan memberikan
fleksibilitas bagi perusahaan, meskipun akan merugikan pekerja yang loyal.
Salah satu masalah utama di iklim ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingginya biaya yang
harus dibayarkan oleh perusahaan untuk melakukan pemecatan (World Economic Forum,
2019). Ada satu perubahan mengenai kewajiban pembayaran uang penggantian hak, yaitu
dihapuskannya ayat yang mengatur tentang penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan. Di samping itu, jumlah paket pesangon yang harus dibayarkan tidak berubah
dibandingkan dengan UU 13/2003, namun di UU Cipta Kerja, angka-angka tersebut akan
menjadi angka maksimal alih-alih angka minimal. Kedua aspek ini akan menurunkan biaya
pemecatan, meskipun akan mengurangi daya tawar pekerja.
Iklim ketenagakerjaan yang fleksibel sangat berpengaruh terutama untuk industri padat karya.
Kesulitan mengatur fleksibilitas faktor produksi dapat menjadi disinsentif bagi perusahaan
untuk membuka usaha secara resmi. Iklim ketenagakerjaan yang lebih fleksibel dapat
membantu memformalkan para tenaga kerja informal yang selama ini mendominasi angkatan
kerja Indonesia (Comola & de Mello, 2009), sebuah permasalahan yang belum bisa
diselesaikan sejak lama.
Namun iklim peraturan ketenagakerjaan yang terlalu restriktif ternyata bukan permasalahan
utama bagi investor dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan
oleh World Economic Forum (2017), iklim peraturan ketenagakerjaan yang restriktif
12

merupakan masalah yang tidak lebih serius dibandingkan dengan permasalahan institusional
seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan ketidakstabilan kebijakan.
Permasalahan institusional di dalam implementasi
Institusi yang buruk merupakan akar masalah yang berakibat kepada implementasi peraturan
yang buruk. Implementasi di lapangan yang kurang baik akan menambah sentimen negatif
dari buruh kepada pemerintah yang selama ini tidak merasakan manfaat dari UU
Ketenagakerjaan yang sekarang. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, sehingga upaya reformasi melalui regulasi akan
mendapatkan perlawanan.
Salah satu upaya yang ada di RUU Cipta Kerja adalah integrasi perusahaan alih daya ke
dalam online single submission (OSS) untuk mempermudah mengawasi perusahaan alih
daya. Sayangnya, kami tidak melihat permasalahan di implementasi ini karena hampir tidak
ada perubahan mengenai institusi yang akan berwenang menegakkan peraturan ini. Memang
salah satu masalah di Indonesia secara umum adalah penegakan hukum (World Bank, 2020;
World Economic Forum, 2017). Permasalahan implementasi ini cukup terlihat di penegakan
sistem kerja kontrak (PKWT), alih daya, dan penyalur tenaga kerja.
Ada tiga dampak negatif akibat sistem kerja kontrak dan alih daya berdasarkan hasil survei
yang dilakukan terhadap 600 responden buruh di tiga provinsi (Tjandraningsih, Herawati, &
Falatehan, 2010). Dampak negatif pertama adalah efek fragmentasi, artinya buruh akan
mendapat perlakuan berbeda akibat status kerja mereka. Perlakuan ini dari segi seragam yang
berbeda sehingga membawa pengaruh pada pandangan status mereka di lingkungan kerja.
Dampak negatif kedua ada dari segi diskriminasi termasuk dalam hal usia dan status
perkawinan, upah, serta hak berorganisasi. Selanjutnya adalah diskriminasi eksploitasi akibat
memperoleh hak yang berbeda.
Secara spesifik, Herawati (2010) mengemukakan aspek-aspek yang menyebabkan pekerja
outsourcing menjadi eksploitasi seperti kontrak yang berkelanjutan dengan upah minimum,
usia maksimal buruh untuk dipekerjakan, rotasi kerja yang sama sehingga menyebabkan tidak
terbukanya peluang kerja. Dalam hal rotasi kontrak yang berulang, hal ini juga ditegaskan
dalam penelitian di luar Indonesia bahwa pekerja kontrak cenderung akan memperoleh
pengulangan sistem kerja yang sama (Giesecke & Groß, 2003). Hak-hak buruh outsourcing
13

juga masih banyak yang belum terpenuhi termasuk hak seorang buruh Ketika di PHK
(Latupono, 2011).
Pengawasan terhadap penyalur tenaga kerja dan perusahaan tempat buruh bekerja menjadi
krusial sebagai kontrol apakah mereka telah melaksanakan hak-hak dasar terhadap para
buruh. Kenyataannya, masih banyak ditemukan kendala dalam proses pengawasan tersebut.
Padahal, lemahnya pengawasan terhadap hak-hak buruh menjadi hal krusial yang harus
diperhatikan pemerintah (Tjandraningsih & Herawati, 2010). Beberapa hal yang ditemukan
adalah, tidak adanya kebijakan dan implementasi khusus pemerintah kabupaten/kota dalam
melakukan pengawasan pada perusahaan penyedia jasa buruh (Pujiastuti & Nuswanto, 2018).
Selain itu, tidak seimbangnya jumlah sumber daya pengawas dan jumlah perusahaan yang
harus diawasi menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya pengawasan secara komprehensif
(Abidin, 2015).
Sistem yang ditawarkan pemerintah melalui OSS menjanjikan proses administrasi yang lebih
mudah bagi perusahan-perusahan penyalur kerja dan tempat bekerja para buruh. Namun,
proses ini juga berpotensi berkurangnya pengawasan berlapis sehingga hak-hak buruh bisa
jadi menjadi terancam. Analisa lebih lanjut perlu dilakukan pada RUU Cipta Kerja apakah
proses seperti ini dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan sekaligus pemenuhan hak
untuk para buruh. Pengawasan perusahaan tidak secara eksplisit disebutkan dalam RUU
Cipta Kerja, namun klausa yang perlu ditelisik terdapat pada Pasal 66 yang juga merupakan
ubahan dari UU 13/2003.
Jam kerja sudah secara rigid diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain
waktu kerja harian, hal yang perlu ditinjau adalah hak buruh untuk beristirahat dan cuti. Hal
ini menjadi krusial ketika berbicara hak-hak buruh ketika dalam kondisi-kondisi umum yang
menyebabkan para buruh tidak dapat bekerja sehingga terdapat pemotongan gaji.
Permasalahan ditemukan ketika tidak terpenuhinya hak-hak buruh dalam mendapatkan cuti
sakit, melahirkan atau haid (Abidin, 2015; Andini, 2020; Hilmy & Fatma, 2011; Pratiwi,
2017; Salam, 2019).
Persoalan upah buruh menjadi salah satu tema yang akan terus bergulir yang akan
diperjuangkan oleh serikat buruh demi meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan HAM
para buruh (Hakim, 2017; Rafedo, 2019; Setyawan, 2017). Pergerakan terus menerus ini
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menjadi salah satu indikator bahwa upah minimum buruh haruslah menjadi perhatian utama
pemerintah. Beberapa persoalan masih terjadi dalam pembayaran upah buruh seperti tidak
ditandatanganinya perjanjian kontrak sehingga para buruh tidak menerima upah (Khoe,
2013).
Tentang jaminan sosial
Mungkin salah satu pasal yang paling jarang disentuh oleh oposisi RUU Cipta Kerja adalah
tentang kemunculan jaminan sosial baru, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan.
Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu buruh yang kehilangan
pekerjaan.
Program ini memiliki detail yang sangat kurang di dalam RUU Cipta Kerja. Hanya ada dua
revisi dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, yaitu ditambahkannya
program jaminan kehilangan pekerjaan dan pengamatan terhadap BPJS Ketenagakerjaan.
Program jaminan kehilangan pekerjaan ini akan berisi bantuan uang tunai, informasi
mengenai pasar tenaga kerja, dan peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi (vocational
training). BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan modal awal sebesar enam triliun rupiah
untuk memulai program ini.
Program ini di atas kertas merupakan sesuatu yang patut diapresiasi, dan akan sangat berguna
bagi buruh. Keahlian dan etika kerja adalah salah satu keluhan juga dari pengusaha (World
Economic Forum, 2017, 2019), maka dari itu usaha untuk membenahi ini patut diapresiasi.
Sekali lagi, tantangan terbesar adalah mengenai kapasitas institusional untuk menjalankan
program ini serta pembiayaannya.
BPJS telah memiliki tanggung jawab yang tidak sedikit bahkan sebelum ada tambahan
program jaminan sosial baru. Basis data yang buruk adalah salah satu masalah mendasar
dalam menjalankan program-program jaring pengaman sosial, apalagi di tengah tingginya
informalitas ketenagakerjaan.
Sementara itu, mengenai sumber dana, pada RUU Cipta Kerja disebutkan mengenai
pembiayaan melalui iuran dan anggaran negara untuk BPJS Ketenagakerjaan, namun
pembagiannya belum ada. BPJS kesehatan mengalami kesulitan karena partisipasi iuran tidak
sebanyak klaim asuransi. Di saat yang sama, pemerintah pernah menuai kritik karena
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menambahkan nilai premi BPJS Kesehatan yang harus dibayar oleh masyarakat. Apakah
BPJS Ketenagakerjaan akan bernasib sama?
Kesimpulan
RUU Cipta Kerja bab Ketenagakerjaan merupakan upaya terakhir dari pemerintah untuk
mereformasi iklim ketenagakerjaan di Indonesia. RUU ini akan membuat iklim
ketenagakerjaan menjadi sedikit lebih cair dengan merevisi batasan terhadap penggunaan
PKWT, alih daya, dan penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, permasalahan mengenai
upah, pesangon, dan cuti tampaknya tidak banyak perubahan, setidaknya di atas kertas di
RUU ini.
Fleksibilitas ini dibarengi dengan peningkatan jaminan sosial. Pemerintah berupaya
mengurangi peran perusahaan untuk menjaga kesejahteraan pegawai, dan meningkatkan
peran negara. Ini merupakan salah satu strategi yang cukup baik, dengan catatan perlunya
pembiayaan negara yang cukup dan institusi yang efisien.
Hal yang perlu disoroti adalah banyaknya penggunaan PP yang cukup ekstensif di RUU
Cipta Kerja. Beberapa peraturan yang sudah memiliki ukuran pasti banyak dihapus dan
diganti dengan penggunaan PP. Klausa-klausa angka yang sebelumnya ada di UU 13/2003
banyak dihilangkan dalam RUU Cipta kerja. Konsekuensinya, potensi ketidakpastian
perlindungan hukum kaum pekerja akan menjadi besar.
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Kontradiksi Mendorong UMKM Menjadi Sektor Naik Kelas: Peningkatan Usaha
Mikro Menuju Kecil, Kecil Menuju Besar
Tingginya pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) membuat
perekonomian Indonesia semakin menggeliat. UMKM dikenal dengan penyerapan tenaga
kerja yang tinggi. Hal ini semakin mencuri perhatian pemerintah bagaimana menyiasati
pertumbuhan UMKM yang melesat beserta permasalahan komplek yang dihadapi. Akhirakhir ini Indonesia ramai dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja. Sebenarnya apakah yang
menjadi tujuan pemerintah membuat UU Cipta Kerja? UU Cipta Kerja ini adalah
penyederhanaan aturan tumpang tindih yang selama ini menyulitkan penyelenggara dalam
menjalankan tugasnya. Penyederhanaan ini diprakarsai oleh pemerintah selaku eksekutif.
Banyaknya pro dan kontra dari diberlakukannya RUU Cipta Kerja dari masyarakat dan
pelaku ekonomi, menyebabkan banyak aspek yang harus ditinjau kembali. Jangan sampai
tujuan UMKM yang dapat menciptakan banyak penyerapan tenaga kerja menjadi jauh dari
harapan karena masih kurang mengena kemanfaatannya dari RUU Cipta Kerja yang kurang
detail. Dalam hal ini, bagian ini mengupas RUU Cipta Kerja dari sudut pandang
Perlindungan UMKM (Bab V soal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi,
usaha mikro kecil dan menengah)
Permasalahan UMKM di Indonesia
Penentuan kriteria UMKM
Menurut Pasal 6 UU 20/2008 tentang UMKM, kriteria UMKM dibagi mikro, kecil,
menengah mempunyai kriteria berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan
(masing-masing diluar tanah dan bangunan tempat usaha). Usaha ini harus berdiri tunggal,
dia bukan anak usaha dan dia juga bukan menjadi induk bagi usaha lain. Betul-betul tunggal
menjadi usaha yang berdiri sendiri. Kemudian jika kita melihat konteks lain dari UU 3/2014
tentang Perindustrian serta Permenperin Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, kriteria UMKM
diatur berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri
(tidak termasuk tanah dan bangunan). Kriteria yang berbeda dari UU UMKM, UU
Perindustrian, dan UU Hortikultura menjadi kebingungan tersendiri bagi pelaku UMKM
ketika mendirikan usaha. UMKM akan kebingungan memutuskan masuk kedalam kategori
yang mana. Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah karena akan mempengaruhi
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pemberian insentif hak fiskal, pajak, pendampingan dan badan hukum bagi pihak-pihak yang
bersangkutan.
Menurut pengamat ekonomi yang juga peneliti senior Institute of Developing
Entrepreneurship Sutrisno Iwantono di Jakarta menyatakan kriteria UMKM dalam UU
20/2008 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, terlalu sempit dan tidak
memberikan ruang gerak untuk meningkatkan kelas UMKM dan jauh ketinggalan
dibandingkan pesaingnya di negara lain. Kriteria itu tidak ada kejelasan sampai sekarang ini
(Listiyarini, 2020). UMKM yang akan dibantu pemerintah itu yang mana, setiap klaster
mempunyai kriteria sendiri, menurut Sutrisno rambu-rambu ini harus jelas, rincian detailnya
bisa diatur dalam peraturan pemerintah (dari RUU Cipta Kerja).
Kontradiksi dalam sisi usaha kecil UMKM
Dalam krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008 ketika pengusaha besar banyak memPHK karyawannya, UMKM menjadi sektor andalan yang masih bertahan dan bertumbuh.
UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak. Di sisi lain bila dilihat secara
individu, UMKM cukup rentan mengalami turun produksi dan rentan bangkrut karena
goncangan ekonomi dimana lemahnya modalnya yang bercampur dengan kebutuhan pribadi.
Di masa Covid-19 sekarang ini UMKM sangat berdampak, banyak usaha kecil yang tidak
punya simpanan uang lebih untuk bisa bertahan. Selain itu adanya kerentanan hubungan
jaringan dari hulu ke hilir pada industri tertentu misalnya industri ekspor mebel rotan dan
kayu jati. Pada industri ini walau bahan baku tersedia, mereka mempunyai ketergantungan
terhadap eksportir mengenai jalur pemasaran, dan desain produk. Ketergantungan terhadap
eksportir ini di masa pandemik Covid-19 sangat menyulitkan UMKM. Dana stimulus
pemerintah kepada UMKM dan pendampingan dalam hal ini sangat diperlukan. Dukungan
pemerintah terhadap kerentanan UMKM belum dibahas dalam RUU ini, misalnya asuransi ke
petani akibat gagal panen. Selain itu mendorong sistem asuransi-asuransi bagi UMKM yang
mengalami kerugian akibat bencana atau gangguan yang sifatnya serius. Pemerintah harus
mengadakan pendampingan, pembinaan untuk peningkatan kualitas UMKM. Usaha mikro
harus difasilitasi pemerintah agar bisa berhimpun ke dalam koperasi sehingga anggota
koperasi bukan dari individu-individu tapi anggota koperasi terdiri dari berbagai macam
UMKM.
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Permasalahan Klasik UMKM tentang Modal Usaha
UMKM terkenal dengan permasalahannya dengan modal terbatas. Jika ditelusuri ke
belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari
lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini senada
dengan hasil survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, yang mana 74% UMKM
di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan (Sandy, 2019). UMKM selalu mengeluh
dalam akses di perbankan. Perbankan cenderung selektif sekali dalam memberikan dana
untuk pembiayaan UMKM. Peran pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM pada saat
memanfaatkan lembaga keuangan microfinance yang sangat bervariasi ketika beresiko bunga
yang tidak tinggi.
Permasalahan UMKM tentang Urusan Perizinan
Banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki izin usaha resmi dan belum memiliki
badan hukum yang jelas. Kalau diiriskan, sektor informal adalah batasan dalam arti legalitas
usaha. Beberapa penelitian menunjukkan hanya sebagian UMKM yang mengurus perizinan
usaha dan sebagian yang tidak mempunyai perizinannya sama sekali. Mayoritas UMKM
relatif berskala informal (Rothenberg & Alexander et al., 2016). Masalah yang menyebabkan
banyak UMKM tetap informal, tidak melegalkan usahanya, atau tidak mengurus izin usaha
dikarenakan terkait dengan proses perizinan yang susah dan berbelit. Selain itu UMKM
masih memperhitungkan untung dan ruginya untuk mengubah UMKM menjadi formal.
Pelaku UMKM akan mengubah usahanya menjadi formal kalau ada kepentingan mengurus
perizinan peminjaman ke bank dan mengurus dokumen legalitas ekspor. Selain itu masih
banyak UMKM yang masuk kategori produk kemiskinan, artinya dikarenakan tidak ada
pilihan lain maka UMKM tetap bertahan untuk memilih bekerja di sektor informal dan mikro
berpendapatan kecil.
Permasalahan UMKM tentang pendataan yang terintegrasi.
Permasalahan yang terjadi di lapangan, banyak UMKM belum terdaftar dan mendapat izin
usaha. Banyak UMKM yang belum paham teknologi untuk mendaftar dan memperbarui
informasi secara daring. Hal ini butuh pendampingan yang detail dari pemerintah.
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Dampak dan Analisis Masalah Keterkaitan dengan RUU Cipta Kerja
Realisasi RUU Cipta Kerja, bagian ketiga kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, Pasal
6 Ayat (1) dan (2)
Dalam RUU Cipta Kerja, kriteria UMKM tidak menyebutkan angka spesifik dikarenakan
permasalahan selama ini banyaknya kriteria UMKM yang berbeda-beda menurut banyaknya
UU yang ada di Indonesia. Dalam RUU Cipta Kerja, kriteria UMKM disebutkan tentang
omzet, investasi dan penjualan bersih, dan hanya disebutkan disesuaikan dengan kriteria
setiap sektor usaha. Nilai nominal masing-masing bidang usaha UMKM akan diatur oleh
peraturan pemerintah. Pertanyaannya adalah peraturan pemerintah yang mana dan kapan
dibuat peraturan pemerintah tersebut juga belum ada kejelasan.
Permasalahan yang terjadi di UMKM sekarang ini adalah realita di lapangan membuktikan
tidak mudah untuk pelaku UMKM mengkategorikan UMKM berbasis omzet. Karena
UMKM sebenarnya tidak tahu pasti bagaimana mendefinisikan omzet. Kondisi yang sulit
untuk menentukan kriteria UMKM dan sementara pengaturan yang ada saat ini belum cukup
untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah. Perumusan
kriteria UMKM ternyata terkendala tidak ada acuan yang pasti apakah menggunakan modal,
omzet, atau jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh untuk mendefinisikan kriteria UMKM
berdasarkan jumlah tenaga kerja juga dilematis untuk ukuran start-up yang usahanya besar
akan tetapi jumlah tenaga kerjanya hanya dua atau tiga orang saja. Kesimpulanya adalah
kriteria UMKM tidak bisa ketat terkait omzet tetapi ada juga hal-hal yang harus diperhatikan
tentang penggabungan beberapa item misalnya memperhatikan klasifikasi industri yang
paling banyak memberikan dukungan prioritas bidang usaha terbesar kepada negara. Karena
hal ini akan dijadikan pertimbangan bagaimana mengatasi kerentanan UMKM, bagaimana
melakukan pendampingan UMKM bisa naik kelas. Bahkan DPR pun menilai RUU Cipta
Kerja juga tidak cukup, sebab pengaturan mengenai UMKM tersebar di banyak peraturan
pelaksana. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk memepertimbangkan
konten yang dituangkan dalam RUU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah ditinjau ulang.
Realisasi RUU Cipta Kerja, bagian ketiga tentang pembiayaan, kriteria usaha mikro, kecil,
dan menengah. Pasal 21 Ayat (1) dan (2)
Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan
bagi usaha mikro dan kecil. Realisasi di lapangan adalah pembiayaan selama ini hanya
pembiayaan yang sifatnya perbankan dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.
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Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana RUU Cipta Kerja mensiasati masalah ini.
Pembiayaan untuk mikro harus ada dukungan dari APBD dan APBN dalam programprogram di kementerian dan harus tepat sasaran serta data harus terupdate. Adapun
pembiayaan alternatif modal Ventura, yang selama ini digencarkan ternyata pemerintah
belum punya regulasi bagaimana pembiayaannya jaminannya menggunakan HAKI (Hak atas
Kekayaan Intelektual).
Kehadiran teknologi finansial (fintech) juga dapat menjadi alternatif solusi baru bagi pelaku
UMKM dalam mendapatkan modal melalui sistem urunan dana (crowdfunding) yang sudah
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Model pendanaan baru ini menjadi
tantangan bagi pelaku UMKM dalam meyakinkan khalayak umum untuk mendanai usaha
mereka. Crowdfunding sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reward dan equity. Sistem
crowdfunding berbasis reward mirip dengan bentuk sponsorship. Crowdfunding berbasis
equity sifatnya profit-sharing. Investor yang tertarik untuk meminjamkan modal akan
mendapatkan saham dan keuntungan perusahaan sesuai dengan banyaknya saham yang
diinvestasikan.
Realisasi RUU Cipta Kerja, bagian ketiga tentang perizinan, kriteria usaha mikro, kecil, dan
menengah. Pasal 12 Ayat (1) dan (2)
Dalam

RUU

Cipta

Kerja

berisi

hal-hal

yang

mengatur

kemudahan

perizinan,

menyederhanakan tata cara perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu serta membebaskan
biaya perizinan UMKM. RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan untuk UMKM
yang dilakukan dengan memisahkan proses perizinan dengan sertifikasi yang dipermudah.
Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak semudah itu. Banyak UMKM yang enggan
melegalkan

dirinya

untuk

mendapatkan

surat

izin

usaha

dengan

alasan

masih

memperhitungkan untung dan ruginya untuk mengubah UMKM menjadi formal.
Permasalahan lain adalah pada kenyataannya walaupun adanya kemudahan perizinan dimana
bila UMKM sudah mendaftar nomor induk perusahaan akan otomatis mendapat surat izin
berusaha, surat izin edar, dan sertifikat. Masalah baru akan muncul karena saat mengeluarkan
surat izin bersertifikat, UMKM masih harus melalui persyaratan lolos pemeriksaan, sehingga
pemerintah harus harus mengagendakan pemeriksaan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung
self-claim dan harus didiskusikan lebih dalam self-claim kaitannya standar dan halal.
Pemerintah harus meninjau ulang dan harus memperhitungkan secara matang bagaimana cara
UMKM mendapatkan kemudahan sertifikasi halal dan sertifikasi standarisasi.
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Realisasi RUU Cipta Kerja, bagian keempat, kriteria basis data tunggal, Pasal 88 Ayat (1)
dan (2)
Dalam Pemerintah RUU Cipta Kerja, pemerintah berupaya untuk mendorong pemerintah
daerah memberikan kemudahan bagi UMKM serta mendorong terciptanya basis sistem
informasi dan data tunggal. Dalam pendaftaran one single submission ada yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah yaitu munculnya persoalan baru jika kita menggunakan OSS
harusnya ada sistem informasi dan basis data tunggal yang diperbarui secara rutin. Apakah ini
sudah cocok dengan kondisi UMKM kita di Indonesia karena rata-rata UMKM itu melakukan
produksi usaha yang berganti-ganti tergantung kebutuhan dan kondisi lapangan. Produk yang
dijual UMKM bisa saja berganti dalam jangka pendek karena untuk mempertahankan
kelangsungan usaha. Hal ini menjadi masalah dalam hal sistem terupdate yang sering
berubah. Pada saat pendaftaran di sistem, UMKM harus selalu terbarui dan rata-rata UMKM
tidak melakukan ini. Padahal sistem terbaru tentang kondisi UMKM akan dijadikan dasar
pemerintah memberikan bantuan dan melakukan pendampingan untuk mengembangkan
usaha.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis masalah dari keberadaan RUU Cipta Kerja dari sudut pandang
Perlindungan UMKM, ada beberapa arah yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah bisa
membuat Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja untuk menetapkan
regulasi terkait penentuan kriteria UMKM secara detail baik menyebutkan kisaran nominal
tidak hanya berdasarkan modal, omzet, atau jumlah tenaga kerja tetapi juga memperhatikan
klasifikasi industri yang paling banyak memberikan dukungan prioritas bidang usaha terbesar
kepada negara. Contoh industri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan,
perdagangan pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa perusahaan. Selain itu,
pemerintah perlu mengatasi masalah pembiayaan UMKM yang selama ini sebatas perbankan
dengan syarat yang ketat. Pembiayaan untuk mikro harus ada dukungan dari APBD dan
APBN dalam program-program di kementerian dan harus tepat sasaran serta data harus
terupdate. Pemerintah bisa memikirkan mekanisme pembiayaan alternatif modal Ventura
karena kenyataanya pemerintah belum punya regulasi bagaimana pembiayaannya jaminannya
menggunakan HAKI. Dukungan pemerintah dan stimulasi pemerintah terhadap kerentanan
UMKM belum dibahas dalam RUU ini, mendorong sistem asuransi-asuransi bagi UMKM
yang mengalami kerugian akibat bencana atau gangguan yang sifatnya serius.
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Kerjasama dengan pemerintah daerah juga diperlukan demi mengadakan pendekatan kepada
UMKM untuk melegalkan usahanya mendapatkan surat izin usaha. Pemerintah harus
meninjau ulang dan memperhitungkan secara matang bagaimana cara UMKM mendapatkan
kemudahan sertifikasi halal dan sertifikasi standarisasi. Penyelesaian praktis kaitannya
sertifikasi standar dan halal karena pada saat mengeluarkan surat izin bersertifikat, UMKM
tidak bisa langsung self-claim, masih harus melalui persyaratan lolos pemeriksaan.
Pemerintah Pusat juga perlu mengatur secara detail aplikasi basis data tunggal dengan
pendataan ulang secara akurat UMKM yang belum berizin dan memikirkan pengelolaan
dalam mengupdated data tunggal ini. Apakah data terpusat di Kementerian Koperasi dan
UMKM atau Kementerian Hukum dan HAM. Usaha mikro harus difasilitasi, didampingi,
dibina pemerintah agar bisa berhimpun ke dalam koperasi. sehingga anggota koperasi bukan
terdiri dari individu perorangan tapi terdiri dari berbagai macam UMKM untuk
mempermudah pengintegrasian data.
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Penghapusan UU Izin Gangguan Berdampak Pada Melemahnya Perhatian terhadap
Lingkungan dan Berkurangnya Potensi Penerimaan Retribusi Daerah
Penghapusan UU Izin Gangguan
Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonnantie adalah salah satu undang-undang
peninggalan kolonial Belanda yang masih dipertahankan hingga saat ini. Subjek hukum dari
UU ini antara lain yaitu mengatur bagaimana proses mendirikan bangunan-bangunan tempat
bekerja (Vide Pasal 1 Ayat (1) Hinder Ordonnantie). Kepala daerah memiliki kewenangan
untuk memberikan atau menolak izin tersebut sesuai dalam Pasal 1 Ayat (3) jo pasal 6 Hinder
Ordonnantie. Melalui izin gangguan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan
dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya (gevaar), kerugian
(schade) atau gangguan (hinder) (Vide Pasal 1 Ayat (1) Angka XX Hinder Ordonnanitie).
Melalui draft UU Cipta Kerja pasal 110, UU Izin Gangguan dihapus. Penghapusan Staatsblad
Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang
Gangguan dinyatakan tidak berlaku dalam RUU Cipta Kerja merupakan penegasan terhadap
apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebelumnya sesuai
dengan arah Permendagri 19/2017. Sebelumnya, melalui Permendagri 19/2017 tentang
pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27/2009 tentang pedoman penetapan izin
gangguan di daerah.
Salah satu contoh dari tindak lanjut Permendagri 19/2017 yaitu Pemprov DKI Jakarta
bersama dengan DPRD DKI Jakarta mencabut Perda 15/2011 tentang perizinan tempat usaha
berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Seiring Permendagri 19/2017, Kementerian Dalam
Negeri mengeluarkan Surat Edaran 503/6491/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo mengenai penghapusan Izin Gangguan (HO). Pemerintah daerah
diminta untuk merevisi Perda dengan tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU. Proses
penghapusan UU Izin Gangguan ini tidak serta-merta muncul hanya pada UU Cipta Kerja,
tapi merupakan satu rangkaian kejadian yang sebelumnya telah dicabutnya Permendagri
27/2009 melalui Permendagri 19/2017.
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Analisis Pentingnya UU Izin Gangguan
Izin gangguan memiliki kedudukan penting dan spesifik dalam perizinan. Kemudahan usaha
dengan menghapuskan UU Izin Gangguan tentunya tidak sesuai dengan semangat untuk
menjaga lingkungan. Izin gangguan sebagai salah satu jenis perizinan tertentu menjadi
penting untuk diulas dikarenakan adanya sifat-sifat dan ciri yang melekat dan membedakan
antara izin gangguan lainnya.
Menurut Pasal 144 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan Objek Retribusi Izin Gangguan yakni pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara
terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan
umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan
kerja. Izin Gangguan (HO) bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya
suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Di
samping pentingnya UU Izin Gangguan, agar masyarakat mendapatkan hak untuk
memperoleh lingkungan yang lebih baik, hal ini tercantum dalam Pasal 65 UU 32/2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang
berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang
dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut
hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subjek hukum.
Melihat ke belakang, diberlakukannya pemberlakuan izin gangguan di Indonesia karena
Indonesia menerapkan hukum Belanda sesuai asas konkordansi yaitu asas keselarasan atau
asas berlakunya sistem hukum Indonesia yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku di
Belanda. Asas konkordansi diatur dalam I.S Pasal 131 Ayat (2) yang menyatakan bahwa
untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut Undang-Undang di negeri Belanda.
Hal ini berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus
dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.
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Belanda menerapkan UU Izin Gangguan karena fakta sejarah akibat Revolusi Industri 1836
dan modernisasi akibat penemuan James Watt, sehingga banyak bangsawan yang berlombalomba untuk mendirikan pabrik-pabrik modern. Hal ini berdampak pada kondisi sekitar
lingkungan pabrik tersebut. Saat itu banyak pengusaha yang tidak peduli dengan ancaman
lingkungan sekitar seperti kebakaran, gangguan kesehatan lingkungan, polusi, dll. Sehingga
Izin Gangguan dianggap dapat menjadi cara untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut.
Undang-Undang yang mengatur tentang Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah
Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926-226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan
mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl 1927-No.499 kemudian
diubah lagi dengan Stbl. 1932-No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941. Perkembangan teknologi dan
kemajuan zaman juga berpengaruh pada kehidupan di Indonesia. Pangsa pasar mulai melirik
sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, sehingga Indonesia dianggap mempunyai
peluang tinggi untuk membuka usaha-usaha baru bagi kemajuan teknologi, sehingga
Indonesia juga ikut menerapkan UU Izin Gangguan (HO).
Kesimpulan: Beberapa Dampak Penghapusan UU Izin Gangguan
Berkurangnya penerimaan daerah dari sektor retribusi Izin Gangguan (HO)
Dengan dihapusnya aturan terkait retribusi UU Izin Gangguan, maka pengusaha yang akan
membuka usahanya untuk mendapatkan surat izin usaha seperti Izin Mendirikan Apotek Dan
Toko Obat, Izin Usaha Perdagangan, Izin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas), maupun
Izin Usaha Hiburan dan perizinan lainnya, tidak perlu membayar retribusi Izin Gangguan
(HO) sehingga pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatannya. Padahal retribusi
adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam teori desentralisasi
fiskal generasi kedua, sebagaimana disuarakan oleh Rodden (2003), Oates (2005), Weingast
(2009), Martinez-Vazquez et al. (2015) yang menyatakan bahwa daerah pentingnya
pengelolaan pendapatan pajak daerah agar daerah memperoleh insentif lebih dalam
menyediakan barang publik yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Terganggunya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah dan
kemandirian fiskal daerah dari sektor retribusi Izin Gangguan (HO)
Penghapusan retribusi daerah atas UU Izin Gangguan (HO) tidak sepenuhnya
mengimplementasikan mekanisme otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam UndangUndang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU Pemda, urusan
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pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum
(Vide Pasal 9 Ayat (1) UU Pemda). Dari ketiga klasifikasi urusan pemerintahan itu, urusan
pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Vide Pasal 9
ayat (3) UU Pemda). Untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri,
pemerintah daerah membutuhkan dana dan biaya, karena itu diatur pula tentang keuangan
daerah dalam BAB XI UU Pemda. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dana daerah, diaturlah
salah satunya tentang pendapatan daerah. Khusus terkait pendapatan asli daerah pajak dan
retribusi, berlaku asas desentralisasi fiskal. Asas ini bermakna bahwa pemerintah daerah
hanya memiliki hak atau wewenang untuk melakukan pungutan yang jenis dan sebutannya
telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Namun, dengan dihapusnya retribusi UU
Izin Gangguan (HO) maka salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola
otonomi daerah dan kemandirian fiskal daerah menjadi terganggu.
Hal ini bertentangan dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang mengacu pada teori
desentralisasi fiskal sebagaimana dianut oleh sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Argumen ekonomi utama untuk desentralisasi fiskal adalah bahwa pemerintah daerah
memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi warganya sebagai
konsumen barang publik daripada pemerintah pusat (Oates, 1972; Olson, 1969; dan Bird,
1993) dan secara empiris (Ezcurra dan Rodriguez-Pose, 2011). Cara memberikan pelayanan
publik dengan sistem otonomi daerah dianggap lebih baik adalah bagaimana pemerintah
memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang spesifik dan spesifik yang hanya
dapat dilakukan melalui desentralisasi (Bird et al., 1995; Bird dan Vaillancourt, 1998).
Potensi tidak terjaganya lingkungan sekitar industri
Izin Gangguan (HO) menjadi salah satu instrumen untuk meyakinkan pemerintah bahwa
pengusaha berkomitmen agar industri yang dibangun memperhatikan hak dan kelestarian
alam yang ada disekitarnya. Kerusakan lingkungan sangat rentan terjadi seperti kebakaran,
polusi udara, polusi air, dan gangguan lingkungan lainnya apabila izin gangguan ini dicabut.
Artinya, pengusaha yang akan membangun industri tidak perlu lagi meyakinkan pemerintah
setempat bahwa usahanya akan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya.
Apabila Izin Gangguan dicabut, hal ini dikarenakan tanpa adanya izin, maka tidak ada pula
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha tersebut. Sehingga para
pengusaha dengan leluasa menjalankan bisnisnya tanpa memperhatikan dampak lingkungan
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yang terjadi karena adanya aktivitas pemanfaatan tersebut. World Bank (2020) dalam laporan
Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery ikut menyoroti RUU Cipta Kerja
ini dari sisi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun pemerintah telah mencoba
mengambil langkah untuk meningkatkan ekspansi bisnis dan investasi, RUU Cipta Kerja
menurut World Bank dapat berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan masyarakat
serta lingkungan.
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Pengelolaan Pertanahan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat, Korporat atau Asing?
Iklim investasi yang kondusif dalam rangka untuk mewujudkan agenda pembangunan
nasional yang dicanangkan oleh pemerintah memang penting. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Taylor (2014) bahwa investasi infrastruktur yang kondusif
menjadi faktor penting dalam suksesnya pembangunan. Namun, hal ini tentu tidak
dibenarkan jika hanya karena sebuah keinginan terhadap kemudahan investasi lalu akan
mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Persada et. al, 2018). Rumusan
masalahnya terdapat ‘benang kusut’ kesulitan para investor untuk memperoleh tanah dan
kekayaan alam. Permasalahan tersebut mayoritas anggapannya karena adanya hambatan
birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah pusat meresponnya dengan membuatkan aturan mulai
dari proses pengadaan tanah hingga proses pembangunannya, serta memangkas hambatan
baik itu dari masyarakat dan birokrasi. Hal ini sejalan dengan hasil karya Meier & O'Toole
(2006) dan Yolles (2019) bahwa birokrasi yang baik dalam negara demokrasi sangat penting
untuk mendukung proses pembangunan.
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja mendapatkan respon penolakan dari banyak
elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan para akademisi. Pada akhirnya RUU ini
diketok disahkan menjadi UU dan hasilnya berdampak pada meluasnya demonstrasi di
seluruh wilayah Indonesia yang berakhir dengan kerusuhan di banyak daerah.
Perlu kita menghayati bersama apa yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 terutama
mengenai segala kekayaan alam serta perekonomian nasional dikuasai dan dilaksanakan oleh
negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Para founding father memiliki cita-cita mulia
agar semua rakyatnya sejahtera. Namun ada tendensi keberpihakan kepada investor dan
pengusaha dengan menetapkan RUU Cipta Kerja untuk meningkatkan daya saing serta
memberi kemudahan bagi investor dalam mendapatkan kepastian lahan.
Catatan ini akan mengkritisi RUU Cipta Kerja yang masih berpolemik khususnya Bab VIII
tentang Pengadaan Lahan yang berimplikasi terhadap berubahnya UU 2/2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan UU 41/2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Eskalasi polemik terhadap RUU Cipta Kerja meluas karena adanya indikasi bahwa kebijakan
ini akan melanggengkan penguasaan lahan untuk menunjang kepentingan investasi dengan
dalih kepentingan umum. Perluasan definisi kepentingan umum pada Pasal 121 RUU Cipta
Kerja memberikan peluang kepada korporat dan asing untuk menguasai lahan dengan istilah
“kepentingan umum”. Ini merupakan sebuah usaha untuk mengaburkan definisi-definisi
kepentingan umum sehingga berbagai usaha yang dilakukan oleh korporat maupun asing
dapat didesain dengan mengatakan untuk “kepentingan umum”.
Perubahan Pasal 10 UU 2/2012 pada halaman 614-616 dengan penambahan 5 jenis kegiatan
pembangunan dalam RUU Cipta Kerja seperti Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan
Gas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, dan
Kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden. Dari hal ini kami melihat bahwa
ada indikasi akan banyak lahan yang hendak dapat digunakan sebagai kepentingan umum,
dimana pemahaman kepentingan umum itu sendiri masih belum clear. Ketika ada kegiatan
pembangunan untuk Kawasan Ekonomi Khusus disebut untuk kepentingan umum, kegiatan
pembangunan untuk Kawasan Pariwisata, dan lain-lain juga dapat masuk sebagai
kepentingan umum. Hal ini tentu memberikan peluang kepada korporat maupun asing untuk
memanfaatkan lahan untuk kegiatan bisnis dengan alasan demi “kepentingan umum”.
Kepentingan korporasi tentu bukan kepentingan rakyat, kepentingan korporasi milik beberapa
golongan saja, sehingga hal ini bertentangan dengan amanah UUD 1945 Pasal 33 bahwa
segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu, perlu juga kami menganalisis tentang semakin besarnya kewenangan pemerintah
untuk melakukan penggusuran lahan untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat dengan
perubahan Pasal 42 UU 2/2012 pada halaman 621-622 RUU Cipta Kerja yang dapat
dimaknai bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menggusur lahan walaupun pemilik
lahan maupun masyarakat sekitar menolak pemberian ganti kerugian yang disediakan. Pasal
ini mengatur jika pemilik lahan tidak bersedia digusur setelah tenggat waktu yang telah
ditentukan, maka pemerintah hanya memberikan ganti kerugian kepada pengadilan atau
seperti sistem konsinyasi. Selanjutnya pemerintah hanya menitipkan ganti kerugian tersebut
ke pengadilan negeri dan dalam tempo waktu paling lama 14 hari kerja pengadilan negeri
wajib menerima ganti kerugian yang dimaksud.
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Selanjutnya adalah terkait pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (PLP2B). Penambahan diksi kepentingan umum dan/atau proyek strategis
nasional dalam Pasal 122 halaman 623 RUU Cipta Kerja, yang kemudian dapat diartikan
bahwa semua lahan hijau pertanian pangan berkelanjutan yang ada, jika memang dibutuhkan
untuk kepentingan umum, dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan investasi.
Kemudian, dihapusnya Pasal 44 Ayat 3 pada UU 41/2009 tentang PLP2B yang berdampak
pada semakin mempermudah terjadinya pengalihan fungsi lahan secara sepihak atas nama
pembangunan. Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan/atau untuk tujuan
pembangunan memunculkan dampak negatif yang luar biasa kedepannya untuk anak cucu
kita semua. Dengan demikian, kerusakan ekologis akan semakin meluas dan tentunya akan
mengancam kedaulatan pangan bangsa karena semakin berkurangnya lahan produktif
pertanian di Indonesia.
Pengaturan tentang Pertanahan
UU Cipta Kerja bidang pertanahan merupakan sebuah replikasi dari RUU Pertanahan yang
ditolak pengesahannya. Pembahasan RUU Pertanahan pernah menjadi isu kontroversial dan
juga mendapatkan gelombang protes dari elemen masyarakat dan aktivis. Hal ini
mengakibatkan pembahasannya berhenti di DPR pada September tahun 2019 lalu. Salah satu
alasannya adalah perdebatan yang sangat tajam di Komisi II DPR terkait dengan pembahasan
Bank Tanah (land bank). Namun eloknya, pada RUU Cipta Kerja yang telah lolos ditetapkan
menjadi UU memuat tentang Bank Tanah yang memiliki fungsi sebagai badan khusus
pengelola tanah yaitu pada Pasal 125 UU Cipta Kerja. Klausul tersebut diklaim oleh
pemerintah dapat menjawab kebutuhan investasi sekaligus mendukung reforma agraria,
termasuk pengadaan lahan untuk hunian. Namun disatu sisi, beberapa pakar justru pesimistis
karena bank tanah yang dikonsepkan pada UU Cipta Kerja berbeda secara filosofi dengan
yang diproyeksikan untuk kepentingan rakyat. Konsep BT tersebut bertentangan dengan
amanat UUPA 5/1960 yang berimplikasi terhadap hanya sebagai komoditas. Oleh karena itu,
diperlukan suatu aturan dan penjelas terhadap bentuk dan fungsinya untuk memastikan
kewenangan mereka hanya untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pengaturan tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dituangkan dalam Pasal
129-135 RUU Cipta Kerja halaman 627-629 juga memiliki beberapa catatan kritis. Pertama
adalah terkait dengan pemberian kemudahan administrasi HPL dalam keadaan tertentu atas
persetujuan pemerintah pusat. Diksi “dalam keadaan tertentu” sebenarnya pernah muncul
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pada saat RUU Pertanahan yang diajukan namun hasilnya ditolak pembahasannya oleh DPR.
Kedua yaitu terkait dengan minimnya spirit reforma agraria dalam RUU Cipta Kerja masih
sebatas parsial. Dalam hal ini tidak menjelaskan secara mendetail terkait rumusan-rumusan
baru mengenai hak atas tanah seperti Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU),
Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Jangan sampai keberpihakan RUU Cipta Kerja
yang telah disahkan ini justru lebih kuat terhadap investasi dan kepentingan korporasi dengan
kemudahan pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu.
Catatan terakhir yaitu terkait pengaturan terhadap Satuan Rumah Susun (Sarusun) untuk
orang asing. Pada Pasal 137 UU Cipta Kerja, Hak Milik Sarusun dapat diberikan tidak hanya
kepada Warga Negara Indonesia (WNI) saja melainkan kepada Warga Negara Asing (WNA),
Badan Hukum Asing, dan Perwakilan Negara Asing tanpa membedakan status tanah
bersamanya (HGB). Ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menarik investasi kepada pihak asing yang mana diperkuat dengan kehadiran Pasal 138 UU
Cipta Kerja ini. Kalau kita melihat dalam UUPA 5/1960, hanya WNI saja yang berhak atas
hak milik sebagai hak yang terkuat. Sedangkan untuk WNA hanya memiliki hak atas tanah
berupa hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan
kondisi yang diatur dalam pasal 137 dan 138 UU Cipta Kerja ini? Apakah kondisi tersebut
sudah sejalan dengan nilai yang terkandung dalam UUPA 5/1960? Dengan demikian,
diperlukannya suatu aturan turunan yang memperjelas kondisi-kondisi terkait sehingga
prinsip-prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat
dapat terjaga dengan baik.
Kesimpulan
Berdasarkan ulasan kritis terhadap UU Cipta Kerja terkait dengan Bab VIII tentang
pengadaan lahan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pasal dan aturan krusial tentang
pengelolaan tanah yang tidak memihak kepada kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita
para founding father bangsa Indonesia yang termaktub dalam naskah UUD 1945.. Dengan
demikian, secara garis besar pada bagian Pertanahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan ini
memiliki indikasi adanya pelanggaran konstitusi yaitu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Selain itu juga pada Pasal 33 ayat 4 (amandemen keempat) UUD 1945 secara tegas
menyebutkan bahwa

perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan lingkungan. Meskipun semangat
RUU Cipta Kerja yang telah ditetapkan adalah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan
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perizinan, seharusnya hal tersebut tidak mengabaikan kepentingan masyarakat serta harus
tetap berupaya untuk kesejahteraan rakyat dan tetap menjaga kelestarian alam.
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Memperkuat Reglement Demi Terwujudnya Kawasan Ekonomi yang memiliki
Keunggulan Ekonomi dan Geostrategis
Urgensi minimalisasi hambatan untuk bidang usaha dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Sebagaimana dipahami, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki peran yang krusial
dalam mengakselerasi pencapaian pembangunan ekonomi nasional. Untuk mencapai hal
tersebut, tentu dibutuhkan banyak sekali faktor pendukung khususnya peningkatan
penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang unggul secara ekonomi dan geostrategis.
Berbagai langkah strategis telah ditetapkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
(DNKEK) Republik Indonesia. Salah satunya adalah memaksimalkan kegiatan industri,
ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain. Tujuan dari dikembangkannya KEK antara lain
adalah untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan
pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. Hilirnya tak lain adalah meningkatnya
kapasitas industri, pariwisata, serta perdagangan sehingga kuantitas lapangan pekerjaan
tersedia dapat ditingkatkan. Langkah strategis DNKEK dimaksud tidak terlepas juga dari
agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita.
Menciptakan Kawasan Ekonomi yang unggul secara global memang sudah menjadi tujuan
Negara, salah satunya juga telah disampaikan melalui Kajian Pengembangan Ekonomi
Daerah Berbasis Kawasan Andalan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan
Tertinggal BAPPENAS. Rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan
menjadi salah satu pekerjaan rumah paling penting (BAPPENAS, 2002). Setelah meninjau
Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam bagian terkait Kawasan Ekonomi, penulis
sepakat dengan semangat untuk meningkatkan kemudahan dalam berbagai bidang perizinan
berusaha. Namun tentu, cita-cita tersebut akan sulit terwujud tanpa adanya proses
penyusunan reglement yang yang kuat dengan cara melibatkan seluruh aspek dalam
pentahelix. Pelibatan aspek-aspek tersebut sangatlah krusial dimana unsur akademisi, pelaku
bisnis, komunitas, pemerintah, serta media dalam era digital dan era kolaborasi sebagaimana
hari ini tidak dapat dipisahkan.
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Analisis atas dampak tidak adanya izin berkala atas jabatan direksi dan komisaris
tenaga kerja asing serta kewenangan penunjukkan dewan kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas di daerah oleh pusat
Merujuk pada semangat atas akselerasi dalam hal meningkatkan kemudahan dalam perizinan
dalam kawasan ekonomi serta diselaraskan dengan agenda prioritas nasional yang tertuang di
Nawacita, diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik, kami mendukung kemudahan dan keringanan yang akan dibuat khususnya dalam
bidang perizinan berusaha, perizinan lain, perindustrian, perdagangan, dan kepelabuhan
sebagaimana disebutkan dalam pasal 150 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tentu dapat
meningkatkan daya saing Indonesia dalam tataran global. Pemberian fasilitas dan kemudahan
lain bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK pada pasal serta kebijakan pemasukan dan
pengeluaran barang “ke” dan “dari” Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke
Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan
ketentuan di bidang cukai juga menjadi hal yang perlu kami apresiasi.
Namun demikian, mengingat kebijakan yang lebih detil akan disusun dalam Peraturan
Pemerintah, kami mendorong keterlibatan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah,
serta media perlu untuk dilakukan. Hal ini tidak lain untuk memperkuat reglement demi
terwujudnya kawasan ekonomi yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis.
Meskipun semangat atas akselerasi dalam hal meningkatkan kemudahan atas beberapa aspek
yang disebutkan di atas perlu untuk diapresiasi, namun perlu ada tinjauan kembali atas izin
bagi penggunaan tenaga kerja asing yang memiliki jabatan sebagai direksi maupun komisaris
dan penunjukkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Daerah oleh
pusat.
Peninjauan kembali pengesahan atas rencana penggunaan tenaga kerja asing yang memiliki
jabatan sebagai direksi maupun komisaris dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan
cukup diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi
direksi atau komisaris tentu perlu untuk dilakukan. Hal ini perlu untuk meminimalisasi
dampak penyalahgunaan atas pemberian izin yang berlaku tidak terbatas secara waktu
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sepanjang tenaga kerja asing tersebut menjabat. Kami melihat perlu adanya izin berkala atas
hal tersebut yang juga diselaraskan dengan kebutuhan nasional serta ketersediaan talenta
sumber daya manusia dari dalam negeri.
Memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan dan karakteristik daerah secara
komprehensif merupakan hal yang pokok untuk dapat diterapkan. Sehubungan dengan hal
tersebut, dinilai bahwa peninjauan kembali atas dibentuknya Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas di Daerah yang akan ditetapkan melalui mekanisme
penunjukkan oleh Presiden perlu dilakukan. Terlebih, kebijakan ini juga perlu diselaraskan
dengan prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, khususnya dalam poin “Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan”. Hal ini tidak terlepas dari konsep pengembangan wilayah berbasis
penataan ruang, yang terdiri dari pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi.
Dengan demikian, mengedepankan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi dalam
kebijakan ini menjadi penting.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis manfaat atas Undang-Undang Cipta Kerja bagian Kawasan Ekonomi
Khusus, terlihat adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa penyusunan Peraturan
Pemerintah melibatkan seluruh unsur pentahelix dan mendukung iklim perekonomian
nasional, terutama terkait perizinan berusaha, perizinan lain, perindustrian, perdagangan, dan
kepelabuhan; pemberian fasilitas dan kemudahan lain bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di
KEK; serta kebijakan pemasukan dan pengeluaran barang “ke” dan “dari” Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean dengan diberlakukannya tata
laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.
Selain itu, dipandang perlu juga ada peninjauan kembali kebijakan rencana penggunaan
tenaga kerja asing yang memiliki jabatan sebagai direksi ataupun komisaris. Dalam UndangUndang Cipta Kerja disebutkan cukup diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing
yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris. Kebijakan izin berkala lebih tepat untuk
diimplementasikan atas hal tersebut. Penerbitan atas izin ini juga perlu diselaraskan dengan
kebutuhan nasional serta ketersediaan talenta sumber daya manusia dari dalam negeri.
Poin lainnya adalah keberadaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
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di Daerah yang akan ditetapkan melalui mekanisme penunjukkan oleh Presiden. Hal ini perlu
ditinjau ulang dengan mempertimbangkan pencapaian agenda prioritas nasional yang
tertuang di Nawacita, khususnya dalam poin “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Optimalisasi
kewenangan daerah dalam menunjuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas di Daerah dianggap perlu. Hal ini mengingat salah satu kompetensi yang dimiliki oleh
pejabat Pemerintah Daerah tentunya adalah memiliki pengetahuan mengenai potensi serta
kondisi dari daerahnya secara memadai.
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Problematika Pendirian Lembaga Pengelola Investasi dan Pemusatan Kewenangan
Proyek Strategis Nasional
Bagian selanjutnya dari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan adalah mengenai investasi
pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Fokus utama dari bagian ini
adalah pada pendirian Lembaga Pengelola Investasi (sebagai bentuk nyata dari investasi
Pemerintah Pusat) dan pada penguatan kewenangan pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam
kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional. Ada beberapa persoalan mendasar yang muncul
dari bagian ini, utamanya terkait ketidakjelasan target sektor utama pengelolaan investasi
nasional, kemungkinan masuknya dana non-negara/asing dalam lembaga investasi
pemerintah, kerancuan soal pengawasan pengelolaan keuangan dan potensi kerugian negara,
serta kekhawatiran terlalu kuatnya kekuasaan pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam hal
pembebasan tanah serta pemberian izin berusaha terkait Proyek Strategis Nasional. Selain itu,
tema umum yang juga terlihat jelas adalah ketiadaan paradigma pembangunan berkelanjutan
yang mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek budaya, karena dalam
pendirian lembaga investasi ataupun pemusatan kewenangan Proyek Strategis Nasional,
prinsip dasarnya hanya peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja yang
berlandaskan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.
Terkait pengelolaan investasi pemerintah Pusat, UU Cipta Kerja melalui pasal 165
membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pendirian sebuah lembaga khusus untuk
mengelola investasi, atau sovereign wealth funds ini bukan hal baru. Melalui PP 8/2007,
pemerintah juga sudah pernah membentuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai badan
investasi. Sayangnya, karena dianggap tidak efektif dan sulit berkembang, pemerintah
Indonesia melalui UU 3/2015 memvakumkan PIP sejak 2015 dan memindahkan aset serta
dana yang dikelola kepada bank infrastruktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (TEMPO, 2015).
Sejak itu, investasi pemerintah Pusat, yang memang difokuskan pada bidang infrastruktur,
dikelola oleh PT. SMI. Dari sini, patut dipertanyakan apa yang sudah diubah oleh pemerintah
dalam RUU Cipta Kerja untuk memastikan LPI tidak mengulangi ketidakefektifan PIP dan
seberapa berbeda model LPI dengan investasi infrastruktur melalui SMI.
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Problem 1. Ketidakjelasan sektor utama investasi
UU Cipta Kerja (utamanya Pasal 154) belum menjelaskan sektor apa yang dijadikan fokus
utama investasi. Sebagai perbandingan, beberapa negara dengan jelas mengarahkan fokus
investasinya di sektor yang berbeda (Clark, Dixon, and Monk, 2013). Misalnya saja,
Norwegia menggunakan dana dari penjualan minyak untuk kebutuhan dana pensiun di masa
depan atau bahkan untuk sektor-sektor energi terbarukan. Sementara itu, beberapa negara
dengan ketergantungan sumber daya alam (seperti Kazakhstan, Kuwait, Libya, Rusia,
ataupun Venezuela), dana investasi digunakan untuk menjaga stabilitas di saat krisis maupun
untuk mencari sektor non-migas. Persoalannya, UU Cipta Kerja belum memberikan batasan
yang jelas mengenai sektor utama ini. Apakah tetap akan menggunakan dasar PP 63/2019
mengenai investasi pemerintah yang menekankan kembali sektor infrastruktur sebagai sektor
utama, mengingat tujuan utama UU ini adalah penciptaan lapangan kerja? Ataukah akan ada
fokus baru yang memasukkan paradigma pembangunan berkelanjutan, dengan mulai
menyentuh sektor lingkungan hidup misalnya? Bagaimana pula dengan pengalaman banyak
negara lain seperti New Zealand dan Irlandia yang menggunakan dana simpanannya untuk
mengurangi beban pajak dan meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat? Selain
diperlukan PP untuk memperjelas arah dan target sektoral mana yang diutamakan, perlu juga
dilakukan pengawasan dan desakan dari masyarakat, kelompok akademisi, serta kekuatan
politik domestik agar paradigma yang diutamakan adalah pembangunan berkelanjutan, bukan
hanya peningkatan potensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Problem 2. Sumber dana awal dari aset negara dan/atau investasi asing?
Selain persoalan sektor mana yang hendak menjadi fokus utama dana investasi, problem juga
muncul dari sumber dana investasi. UU Cipta Kerja (Pasal 157) mengatur bahwa sumber
dana awal diperoleh dari aset negara dan BUMN. Walaupun Pasal 170 hanya menyebutkan
bahwa dana awal minimal bernilai 15 triliun rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah
memberikan komitmen bahwa pemerintah menyiapkan 75 triliun rupiah (Akhlas, 2020).
Persoalannya, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pemerintah berharap negara-negara lain
(seperti AS, Jepang, dan UEA) akan ikut berinvestasi di situ. Wakil Menteri BUMN, Kartika
Wirjoatmodjo juga sempat mengatakan bahwa LPI akan mengikuti model Rusia, yang
mengumpulkan dananya dari investor lain, bukan dari dana cadangan negara. Hal ini
menimbulkan pertanyaan, bagaimana lantas pengelolaannya? Sejauh mana investor asing
justru akan menjadi penentu arah investasi? Padahal, secara konseptual dan secara praktikal
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di banyak negara, dana investasi negara murni diperoleh dari dana cadangan dan simpanan
negara.
Dalam beberapa literatur mengenai sovereign wealth fund, terlihat bahwa lembaga investasi
pemerintah adalah alat strategis negara dalam pencapaian kepentingannya (Krishmadas,
2013). Sebagai contoh, Singapura dianggap salah satu contoh sukses dengan menggunakan
Temasek, the Government Investment Corporation (GIC), dan bank sentral Monetary
Authority of Singapore (MAS) untuk berinvestasi dan membiayai sebagian dari kebutuhan
pertahanan mereka. Apabila lembaga investasi negara ini dipahami sebagai bagian dari
strategi pencapaian kepentingan nasional negara, apa lantas kepentingan negara Indonesia
dalam konteks ini? Apakah kepentingan negara hanya terbatas pada penciptaan lapangan
pekerjaan? Bagaimana pula memastikan yang menjadi target utama adalah kepentingan
negara, bukan kepentingan investor asing? Perlu ada penjelasan lebih detail mengenai dana
dan aset awal ini dalam bentuk PP, agar permasalahan ini tidak menjadi awal dari terlepasnya
kepentingan negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat menjadi pemenuhan
kepentingan investor belaka.
Problem 3. Sistem pengawasan kerugian negara dan potensi penyelewengannya
Persoalan lain terkait lembaga investasi adalah soal pengawasan dan potensi kerugian. Pasal
161 menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksaan bukan berada di Badan Pemeriksa
Keuangan, tapi di akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK. Apakah lantas ini tidak
bertentangan dengan pasal 23E UUD 1945 tentang BPK sebagai pemeriksa kinerja
pengelolaan keuangan negara ataupun pasal 6 UU 15/2006 tentang kewenangan BPK?
Kalaupun dibolehkan oleh undang-undang, persoalan lanjutan justru muncul karena pasal 158
UU Cipta Kerja mengatakan bahwa kerugian adalah kerugian lembaga, bukan negara.
Bagaimana kalau ternyata LPI keliru memilih investasinya dan mengalami kerugian besar,
padahal aset awalnya adalah aset negara dan BUMN? Apakah ini akan dianggap sebagai
kerugian negara yang berpotensi menjadi ranah investigasi lanjutan?
Bagaimana pula sistem pengawasan bisa memastikan bahwa LPI tidak akan mengulang
skandal lembaga investasi Malaysia (1MDB) yang dijadikan komoditas politik oleh
penguasa, apalagi lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung? Belum
lagi Pasal 163 justru mengatakan bahwa Menteri Keuangan, pejabat Kementerian Keuangan,
dan organ dan pegawai LPI, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas
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kerugian investasi bila mampu menunjukkan empat alasan aneh (bukan karena kelalaiannya;
telah beritikad baik dan berhati-hati; tidak memiliki benturan kepentingan lain; serta tidak
memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah). Pasal ini, dan Pasal 164 Ayat 2 (bahwa
aturan lain soal pengelolaan keuangan negara tidak berlaku bagi LPI) memungkinkan adanya
penyalahgunaan wewenang yang tinggi, apalagi berkaca dari kasus 1MDB di Malaysia dan
kasus Jiwasraya yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Selain perlu memastikan bahwa
proses pengawasannya tetap dikelola oleh BPK sebagai lembaga auditor negara, proses
penyusunan PP yang akan menerjemahkan UU ini menjadi krusial untuk mencegah
terjadinya penyelewengan seperti di Malaysia.
Problem 4. Absennya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengadaan lahan dan
izin usaha Proyek Strategis Nasional
Di luar persoalan lembaga pengelola investasi, bagian 10 dari UU Cipta Kerja juga
memberikan kewenangan besar bagi pemerintah Pusat dan Daerah untuk membebaskan lahan
dan memberikan izin usaha bagi Proyek Strategis Nasional. Yang menjadi masalah utama
dalam isu ini adalah ketiadaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam
pertimbangan pembebasan lahan dan pemberian izin usaha. Pasal 173 ayat mengatakan
bahwa pertimbangan utama yang digunakan adalah kemampuan keuangan negara dan
kesinambungan fiskal. Padahal, di saat yang sama, Indonesia (melalui Bappenas) sudah
berkomitmen bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia
dan kesetaraan. Bagaimana memastikan bahwa peraturan turunan dari RUU ini, utamanya
terkait pembebasan lahan dan izin usaha proyek strategis nasional, tetap memperhatikan hak
asasi manusia, kesetaraan, dan lingkungan hidup, kalau dalam RUU ini tidak disebutkan
prinsip utama tersebut? Apabila terjadi pelanggaran hak asasi dalam proses pembebasan
lahan, apakah berarti pemerintah bisa berkelit bahwa RUU Cipta Kerja hanya memerintahkan
mereka untuk mempertimbangkan aspek keuangan negara dan fiskal, bukan hak asasi?
Apakah ini berarti pemerintah tidak bisa dituntut oleh warganya bila ada kasus serupa dengan
pembebasan tanah terkait bandara di Kulon Progo, yang sempat bermasalah dari sisi hak asasi
manusia (Kompas, 2018)?
Kesimpulan
Secara umum, problem utama mengenai lembaga pengelola investasi dan proyek strategis
nasional ini ada pada visi besar mengenai arah investasi pemerintah pusat (serta pengelolaan
dan pengawasannya) dan dasar dari pembebasan lahan/pemberian izin usaha. Persoalan
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muncul karena sejak awal, prinsip dasar dalam RUU ini tidak menganut pandangan
pembangunan berkelanjutan yang menggarisbawahi pentingnya aspek hak asasi manusia,
kesetaraan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Tanpa prinsip ini disebutkan
dalam UU, maka peraturan turunan pun tidak akan mempertimbangkan aspek-aspek ini. Oleh
karenanya, perubahan dalam prinsip UU ini, baik melalui Perpu ataupun judicial review
menjadi sangat krusial. Komitmen Indonesia untuk tetap maju secara ekonomi, meningkatkan
investasi, menciptakan lapangan kerja melalui proyek strategis nasional, namun dengan
mengutamakan hak asasi manusia dan kesetaraan menjadi dipertaruhkan. Apalagi, Pasal 28H
UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 juga sudah mengamanatkan pembangunan ekonomi
dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pelanggaran (atau
potensi pelanggaran) terkait aspek ini tentu memungkinkan adanya judicial review terhadap
UU Cipta Kerja ini.
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Absennya Perspektif Kewargaan dalam Dinamika RUU Cipta Kerja
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI) pada 5 Oktober 2020 berimplikasi besar pada berbagai aspek dan hakhak masyarakat Indonesia. Dilihat dari perspektif kewargaan, mulai dari proses penyusunan,
pembahasan hingga pengesahan UU tersebut mengabaikan posisi rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi. Ada tiga problem besar yang bisa disoroti dalam kaitannya dengan
pelibatan publik sebagai stakeholders utama, yaitu proses perumusan yang terkesan terburuburu dan kurang melibatkan masukan dari publik saat pembahasan di DPR; proses
pembahasan dan pengesahan yang terburu-buru dan mengabaikan representasi aspirasi publik
secara luas; serta respon pemerintah terhadap penolakan banyak elemen masyarakat yang
justru semakin menunjukkan kurangnya perspektif pelibatan dan partisipasi warga negara.
Partisipasi Masyarakat, Demokrasi, dan Perumusan Kebijakan
Sebagai kerangka dasar analisis singkat dari bagian ini, kami menggunakan tiga konsep besar
mengenai hukum responsif, partisipasi politik, dan pelibatan warga dalam pengambilan
kebijakan. Sebagai sebuah produk hukum, sudah semestinya undang-undang melibatkan
warga dalam penyusunannya. Hukum yang responsif adalah hukum yang merespons
kebutuhan sosial, mempertimbangkan konteks sosial, serta tidak sekadar menekankan pada
aspek prosedural semata melainkan memfokuskan pada aspek keadilan substansial (Nonet &
Selznick, 2017). Untuk menghasilkan produk hukum yang responsif tersebut, dibutuhkan
partisipasi masyarakat yang sebanyak-banyaknya (partisipatif) dan bersumber dari keinginan
masyarakat banyak, agar hukum tidak hanya dilihat sebagai upaya legitimasi kekuasaan dari
pemerintah saja (Jati, 2012). Pasal 96 dalam UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan juga sudah mengatur mengenai perlunya partisipasi masyarakat dalam
perumusan undang-undang.
Dalam konteks demokrasi, partisipasi publik juga menjadi syarat dasar demokrasi yang baik.
Kesetaraan politik, yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi publik baik dalam konteks
pemilihan maupun perumusan kebijakan, adalah prinsip dasar penciptaan iklim demokrasi
yang matang. Menurut Dalton (2017), ada beberapa alasan mengenai pentingnya partisipasi
publik, dimulai dari argumen bahwa pelibatan aktif warga akan meningkatkan kualitas warga
negara, bahwa masyarakat diuntungkan bila keterlibatan warga semakin tinggi, dan bahwa
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absennya atau berkurangnya keterlibatan warga telah terbukti menimbulkan masalah sosial
lanjutan seperti kesenjangan sosial dan bias kebijakan (ketika satu kelas sosial diuntungkan
akibat kebijakan pemerintah). Tidak bisa dipungkiri bahwa ada argumen yang menyatakan
melibatkan banyak warga dalam pengambilan kebijakan memiliki sisi negatifnya sendiri,
mulai dari persoalan waktu yang terlalu lama, persoalan representasi perwakilan warga,
hingga pada kecenderungan warga untuk mementingkan kebutuhannya masing-masing (Irvin
& Stansbury, 2004). Namun, riset dari Dalton (2017) sudah menunjukkan bahwa demokrasi
dan pemerintahan cenderung berfungsi lebih baik bila warga diberikan kesempatan yang
sama, lebih aktif, dan participation gap antarkelas atau antarkelompok dengan status sosial
berbeda lebih kecil.
Sayangnya, dalam proses perumusan, pembahasan, dan reaksi balik dari pemerintah terhadap
respons penolakan dari warga terkait UU Cipta Kerja justru kurang menunjukkan adanya
prinsip pelibatan masyarakat. Anggono (2020) menyampaikan bahwa prinsip penyusunan
peraturan dengan cara omnibus law baru akan bisa diterapkan di Indonesia apabila
mengedepankan prinsip keterbukaan dan penjaminan partisipasi publik. Menurut Anggono,
ada lima syarat utama bisa diterapkannya omnibus law di Indonesia, yaitu pemenuhan asas
keterbukaan dan partisipasi publik; sosialisasi yang luas; pembahasan di DPR yang
transparan dan tidak tergesa-gesa; mempertimbangkan jangka waktu efektif berlakunya UU;
serta mempertimbangkan keberlakuan UU terdampak. Dari analisis kami, proses pembahasan
sampai pengesahan UU Cipta Kerja justru kurang melibatkan publik terkait dan tergesa-gesa.
Problem 1. Perumusan yang Kurang Melibatkan Publik Terkait
Kurangnya pelibatan publik ini bisa dilihat dari mulai awal kemunculannya sebagai RUU
yang minim sosialisasi kurang transparan, sehingga masukan dari publik menjadi sangat
terbatas. Sejak disampaikan pada pidato pertama Presiden Joko Widodo sesudah pemilihan
Presiden (20 Oktober 2019), telah terdapat Satuan Tugas (satgas) bentukan pemerintah yang
dikhususkan untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan terhadap
RUU ini. Namun, yang patut disayangkan, komposisi anggota satgas tersebut lebih banyak
didominasi oleh kalangan pemerintah sendiri serta kelompok pengusaha daripada kelompok
lainnya khususnya kelompok sosial yang rentan mengalami kerugian akibat peraturan ini.
Kompleksitas RUU Cipta Kerja ini seharusnya melibatkan banyak stakeholders. RUU yang
terdiri dari 11 klaster utama dan merevisi sekitar 75 undang-undang, melibatkan banyak
komponen, antara lain komponen buruh (klaster ketenagakerjaan), masyarakat yang berada di
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sekitar industri (klaster kemudahan berusaha), nelayan dan masyarakat adat (klaster
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), petani (klaster
perlindungan aspek pertanian), dan arsitek (klaster praktik dan UU tentang Arsitek).
Faktanya, berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang ada di laman resmi DPR, sejak
diajukan oleh Presiden dan ditugaskan kepada Badan Legislasi melalui Rapat Paripurna
tertanggal 2 April 2020, tercatat sudah ada 58 kali rapat dilaksanakan. Dari 58 kali rapat
tersebut, hanya ada lima kali Rapat Dengar Pendapat dengan stakeholder dilakukan, yaitu
dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (9 Juni); dengan Kamar Dagang Indonesia (9 Juni);
dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (11 Juni); dengan Majelis Ulama
Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah (11 Juni); serta dengan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (25 September 2020). Sisanya adalah beberapa kali rapat dengan ahli dan
akademisi (tercatat lima kali rapat dengan mengundang sebelas orang akademisi dan
pengusaha). Bagaimana lantas dengan keterwakilan pekerja, petani, nelayan, masyarakat
adat, dan kelompok lainnya? Pernyataan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas
bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka dan bisa diakses masyarakat menjadi tidak
berdasar dan hanya menjadi aksesoris belaka (Kompas, 2020a). Apalagi, pernyataan
keterbukaan dan representasi didasarkan pada fakta bahwa pembahasan RUU disiarkan
melalui TV Parlemen dan media sosial DPR. Apakah lantas itu berarti pembahasan sudah
melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terkait? Karena jika merekonsiliasi antara
masyarakat yang terkait dengan masyarakat yang diundang, terlihat bahwa belum ada satupun
komponen masyarakat terkait yang diundang selama masa pembahasan sejak RUU tersebut
diajukan hingga ditetapkan.
Argumen soal masih kurangnya pelibatan seluruh kelompok masyarakat sebagai stakeholders
semakin kuat indikasinya dengan pernyataan Ketua DPR, Puan Maharani, pada tanggal 8
Oktober 2020, hanya 3 hari sesudah UU disahkan. Puan menyatakan bahwa pelibatan
masyarakat, utamanya kelompok pekerja, dibutuhkan untuk memperinci aturan turunan UU
Cipta Kerja (dpr.go.id, 2020). Pertanyaannya, kalau memang keterlibatan masyarakat dirasa
penting, mengapa stakeholders utama justru tidak diundang dalam rapat dengar pendapat
selama sekian puluh kali rapat sejak April hingga akhir September 2020? Mengapa justru
keterlibatan mereka baru diharapkan sekarang, ketika sudah ada gelombang penolakan dari
berbagai elemen masyarakat? Walaupun memang proses pembahasannya sudah ditampilkan
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di TV parlemen, mengapa DPR tidak langsung mengajak dialog sejak awal kelompok
masyarakat ini?
Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Bab X Penyebarluasan Pasal 88 dan Pasal 89 UndangUndang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa
Pemerintah dan DPR memiliki kewajiban untuk menyebarkan secara luas informasi tentang
Program Legislasi Nasional dan Rancangan Undang-Undang untuk memberikan informasi
dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Problem 2. Pembahasan dan Pengesahan RUU menjadi UU yang Terburu-Buru
Melihat dinamika proses pengesahan RUU menjadi UU yang dilakukan pada saat Indonesia
mengalami pandemi Covid-19 yang mana penanganan krisis pandemi seharusnya menjadi
prioritas utama pemerintah, pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru dalam pembahasan
dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Bila dibandingkan dengan RUU yang lain, proses
pembahasan sampai pengesahan RUU Cipta Kerja sampai menjadi UU tergolong cepat. Data
program legislasi nasional dari laman resmi DPR RI serta dari laman Indonesia Parliamentary
Center menunjukkan data yang menarik. Dari total 189 draft RUU yang masuk prolegnas
2014-2019, hanya 26 UU yang selesai dan disahkan, sementara sisanya (sekitar 163 RUU
masih dalam proses). Banyaknya UU yang belum diselesaikan oleh DPR periode 2014-2019
sempat menjadi polemik di akhir masa jabatannya (DetikNews, 2019). Untuk data prolegnas
tahun 2020-2024, dari 248 RUU yang termasuk di dalamnya, data di laman DPR sampai
tanggal 10 Oktober 2020 masih menunjukkan hanya ada dua UU yang selesai dan sudah
disahkan (walaupun data ini belum ditambahkan dengan RUU Cipta Kerja yang masih
tercatat sebagai “dalam pembahasan”). Melihat masih banyaknya RUU yang masih dalam
proses, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya proses pengesahan RUU menjadi UU
tidaklah mudah dan butuh waktu.
Bila dibandingkan dengan beberapa contoh RUU lainnya yang dianggap krusial, seperti RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual, yang bahkan belum selesai dibahas sejak 2014 hingga saat
ini (Kompas, 2020b). RUU tentang Revisi KUHP dan revisi UU Pemasyarakatan, yang juga
sempat diminta ditunda pembahasannya oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2019,
sampai saat ini juga masih belum diselesaikan pembahasannya (Kompas, 2020c). Bahkan,
revisi RUU KUHP sudah berusia 50 tahun dan hingga saat ini masih belum disahkan (Detik,
2019b). Contoh lainnya, UU No. 6/2017 tentang Arsitek yang juga diatur dalam RUU Cipta
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Kerja. Dalam sejarahnya, penyusunan UU Arsitek membutuhkan waktu hampir 30 tahun
sebelum akhirnya pemerintah menetapkannya pada tahun 2017.
Jika kemudian, dibandingkan dengan proses pengesahan RUU menjadi UU Cipta Kerja, yang
mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam rapat paripurna ke-13 (Kompas, 2020d) dan
kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 atau hanya membutuhkan waktu 6 bulan
saja, menurut kami menjadi suatu kewajaran jika kemudian berkembang pemikiran bahwa
pengesahan UU Cipta Kerja ini sangat cepat dan terkesan terburu-buru. Belum lagi melihat
laporan di laman resmi DPR, bahwa rapat terakhir Badan Legislasi yang menyetujui
pemrosesan lebih lanjut RUU Cipta Kerja ke rapat paripurna baru berlangsung pada tanggal 3
Oktober malam, pukul 22.52 WIB. Hanya berselang dua hari kemudian, proses sudah
bergeser dari pembahasan tingkat I menjadi pembahasan tingkat II dan langsung disahkan.
Kesan “terburu-buru” ini ditambah lagi fakta bahwa proses pengesahan UU Cipta Kerja ini
dilakukan pada rentang masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui bahwa pada tanggal 11
Maret 2020, WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, yang kemudian
direspon oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 21/2020 pada tanggal 31
Maret 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap
COVID-19, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan
barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari
kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan). Peraturan tersebut juga
menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan
sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di
tempat atau fasilitas umum. Pada tanggal yang sama, 31 Maret 2020, Presiden kembali
mengeluarkan Keputusan Presiden 11/2020, yang menyatakan pandemi Covid-19 sebagai
bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar
untuk PSBB. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa sejak tanggal 7 April 2020,
Kemenkes

menerbitkan

Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam
Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Kompas, 2020e).
Pembahasan yang terkesan terburu-buru dan di tengah pandemi Covid-19 ini semakin
menambah besar kejanggalan proses pembahasan yang terkesan dipaksakan untuk segera
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selesai. Selain itu, saat pengambilan keputusan, banyak juga anggota dewan yang tidak hadir.
Menurut catatan Tirto.id (2020a), sebanyak 257 orang anggota tidak hadir, padahal rapat bisa
dilakukan secara teleconference. Perlu dijadikan catatan bahwa pandemi Covid-19 juga
membuat pimpinan DPR membatasi kehadiran fisik saat rapat, sejak tanggal 11 September
2020 (ANTARA News, 2020). Dengan begitu, dalam konteks skala waktu, pengesahan RUU
Cipta Kerja yang diselesaikan hanya dalam waktu 6 bulan (sejak diserahkan ke Badan
Legislasi pada tanggal 2 April dan disahkan tanggal 5 Oktober) menjadi bermasalah.
Terlebih, sampai dengan catatan rapat tertanggal 25 September 2020, Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) yang dilampirkan dan dibuka ke publik sudah mencapai angka 7026 poin.
Belum lagi kompleksitas masalah dan tumpang tindihnya pasal-pasal yang meliputi sekitar 75
UU lain.
Fakta yang mengejutkan lagi, hingga tanggal 10 Oktober 2020, belum ada draft akhir RUU
Cipta Kerja yang bisa diakses dan ditelaah oleh publik secara terbuka (Tirto.id, 2020b).
Ketika diklarifikasi ke anggota DPR dan Badan Legislasi, naskah versi akhir tersebut belum
ada. Di laman resmi DPR (per tanggal 10 Oktober 2020) terkait proses penyusunan RUU
Cipta Kerja, proses bahkan masih berhenti sampai rapat pembahasan tingkat I tertanggal 3
Oktober 2020. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, malah sempat
menyatakan bahwa pihak yang khawatir dan mengkritik RUU ini, termasuk diantaranya 35
investor global yang menyurati pemerintah Indonesia, masih membaca draft RUU yang lama
(Kompas, 2020f). Padahal, draft yang baru dan benar-benar valid hasil dari pengesahan di
rapat paripurna DPR justru belum bisa diakses oleh publik. Ketidakterbukaan ini semakin
memperkeruh suasana politik dalam negeri dan menunjukkan aspek terburu-buru dari
pemerintah dan DPR.
Problem 3. Respons Masyarakat dan Reaksi Balik dari Pemerintah
Melihat proses penyusunan yang tidak melibatkan publik dan terburu-buru, tentu tidaklah
mengejutkan apabila reaksi publik yang begitu masif menolaknya. Alih-alih mengedepankan
keadaban dalam bernegara serta ranah publik dengan kedaulatannya (res publica) justru yang
dipertontonkan oleh negara adalah pengarusutamaan ranah privat (res privata) yang tertutup
dan tidak transparan (Kaminski, 1991). Bukankah perilaku seperti ini mencederai apa yang
telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita bahwa dalam Indonesia merdeka kegiatan
ekonomi bukan lagi demi kepentingan pribadi, melainkan demi melayani masyarakat untuk
kepentingan bersama (Wilopo, 1939, 1959).
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Bagi mereka yang akrab dengan sejarah Indonesia di masa kolonial tentu tidaklah sulit
menemukan kemiripan situasi di masa tersebut dengan Indonesia hari ini. Apalagi dengan
melihat respons Pemerintah Indonesia hari ini (8-9 Oktober 2020) dalam menanggapi
eskalasi protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Perekonomian
Airlangga Hartarto menuding bahwa ada sosok di belakang layar yang mendalangi aksi
penolakan UU tersebut (TEMPO, 2020). Menkopolhukam Mahfud MD bahkan mengatakan
akan menindak tegas pelaku dan aktor intelektual di balik demonstrasi menolak UU Cipta
Kerja (BBC News Indonesia, 2020). Bahkan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya
Kombes Yusri Yunus menuduh kelompok Anarko berada di balik kerusuhan saat demonstrasi
(Kompas, 2020g).
Pola serupa juga muncul sekitar 173 tahun yang lalu, atau di masa ketika pemerintah kolonial
Hindia Belanda menerapkan Sistem Tanam Paksa. Pada tahun 1847 ketika Gubernur Jenderal
Rochussen sedang melakukan inspeksi pelaksanaan tanam paksa ke wilayah Pekalongan,
para petani nila atau indigo menyambutnya dengan aksi demonstrasi besar-besaran. Rupanya
aksi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekitar 780 petani nila membawa arit dan berupaya
menemui sang Gubernur Jenderal untuk menyampaikan kekecewaan terhadap aturan yang
memberatkan mereka. Selama dua hari dua malam massa mengepung kediaman Residen
Pekalongan ketika Gubernur Jenderal menginap di sana. Namun sampai bubarnya massa
Rochussen tidak juga menemui mereka. Setelah kejadian ini Rochussen justru menuding aksi
para petani tersebut didalangi oleh oknum tertentu. Berkaca dari dua perbandingan kasus
tersebut pesan dari George Santayana kembali bergaung, “Those who cannot remember the
past are condemned to repeat it”.
Kesimpulan
Problem utama dari proses penyusunan UU Cipta Kerja adalah kurangnya penerapan prinsip
pelibatan warga. Dari pandangan konseptual dan teoritik, demokrasi seharusnya baru berjalan
baik apabila keterlibatan dan partisipasi politik warga tinggi. Penyusunan hukum yang
responsif terhadap situasi sosial baru bisa dilakukan bila representasi warga cukup dan
keterlibatan mereka nyata dalam penyusunannya. Yang terjadi dalam perumusan RUU Cipta
Kerja justru merupakan bukti nyata bahwa demi kepentingan investasi ekonomi, pemerintah
dan DPR menutup keran diskusi dan memposisikan masyarakat hanya sebagai penonton
(apalagi dengan argumen bahwa proses sudah terbuka dan bisa disaksikan di televisi).
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Apabila logika penyusunan UU sudah bermasalah sejak awal, perbaikannya tentu bukan
dengan memunculkan peraturan turunannya (seperti PP). Selain menjadi bermasalah secara
prinsip karena kurang mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan tergesa-gesa,
peringatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa penyusunan RUU
Cipta Kerja tidak akuntabel dan tidak partisipatif patut dijadikan catatan serius karena
berpotensi melanggar konstitusi (Komnas HAM, 2020).
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Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup Dipertaruhkan dalam Polemik Omnibus Law
UU Cipta Kerja
Sejak awal dicanangkan UU Cipta Kerja sudah menarik perhatian banyak pihak. Omnibus
law dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah serta menyederhanakan
peraturan agar lebih tepat sasaran. Permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan
yang masih belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Isu lingkungan hidup dalam UU Cipta
Kerja tidak kalah pelik, alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak
belakang dengan hal tersebut dengan dalih meningkatkan iklim investasi. Pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan merupakan proses yang melibatkan interaksi yang kompleks
dan rentang waktu yang relatif panjang (KLH 2006).
Lingkungan Hidup dan Omnibus Law
Penyebab kegagalan mewujudkan pembangunan berkelanjutan biasanya terjadi karena tiga
faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor komunikasi (Keraf 2002).
Faktor ekonomi dapat gagal dicapai karena kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan
seperti konversi lahan yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar, kemudian
mendapat penghargaan secara finansial. Faktor politik dapat gagal karena pemerintah tidak
bisa menjalankan kebijakan dengan efektif dan baik. Biasanya sering terjadi karena industri
ekstraktif besar menjadi pemain utama dalam sistem ekonomi, mereka mengklaim menjadi
pihak yang paling dirugikan jika pemerintah menegakkan aturan-aturan yang pro terhadap
lingkungan hidup. Kegagalan faktor komunikasi terjadi akibat pelaksana kebijakan tidak bisa
mendelegasikan aturan tentang keberlanjutan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini
membuat keterlibatan masyarakat rendah dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya, kebijakan
menjadi tertutup dari masukan-masukan dan suara publik yang terpapar langsung oleh
pembangunan yang tidak lestari dan berkelanjutan. Ujung dari kegagalan ini adalah
munculnya kelompok oposisi dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah.
Cara mengungkap permasalahan dan kejahatan lingkungan hidup dan perusak sumber daya
alam adalah dengan pendekatan ilmiah. Pembangunan ekonomi umumnya meninggalkan
masalah eksternalitas berupa kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, yang berujung
pada permasalahan sosial. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan ekonomi yang dibentuk
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hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar, pada akhirnya mengorbankan kualitas
lingkungan dan sumber daya alam. Pada saat lingkungan dan sumber daya alam terkikis dan
terdegradasi, maka keberadaan lingkungan dan sumber daya alam akan menjadi boomerang
bagi pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkelanjutan
dan melibatkan berbagai unsur masyarakat (KLH 2006; Wasis et al. 2019).
Hal yang paling ditakutkan dari keadaan tersebut diatas adalah terciptanya kondisi otorian
dan absolutisme dan matinya demokrasi dari lahirnya UU Cipta Kerja, tentunya ini akan
bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan oleh negeri ini. Pada
prinsipnya jika negara Indonesia ingin menjadi negara maju, beradab dan kuat maka
pembuatan UU Cipta Kerja perlu memperhatikan persyaratan utama, yaitu prinsip demokrasi,
kebebasan akademik, kebebasan pers dan kebebasan sipil (perlindungan HAM). Hal ini tentu
dapat kita capai bersama apalagi di negara Indonesia tidak ada partai oposisi yang kuat
seperti di Amerika Serikat dan Eropa (Wasis et al. 2018).
Reformasi regulasi yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja terlihat dalam lingkup peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan mengubah beberapa kebijakan utama,
salah satu yang menjadi poin penting adalah diubahnya penerapan izin berusaha dengan basis
risiko (risk-based approach) yang mengadopsi best practice international berkaitan dengan
perizinan berusaha. Hal ini membuat terjadinya pergeseran dari licensing approach menjadi
risk-based approach dalam perizinan berusaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan
dengan memperhitungkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Penetapan tingkat risiko
usaha dihitung berdasarkan nilai tingkat bahaya itu sendiri dan nilai terjadinya potensi
bahaya.
Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap potensi terjadinya bahaya itu sendiri, yang
meliputi: tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, dan/atau sering terjadi.
Kemudian, berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan penilaian terhadap potensi terjadinya
bahaya, maka tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi: (1) kegiatan usaha berisiko
rendah, (2) kegiatan usaha berisiko rendah, dan/atau (3) kegiatan usaha berisiko tinggi. Hal
penting dalam pelaksanaan penerapan perizinan berusaha dengan basis risiko ini adalah
dibutuhkannya pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan dengan intensitas
pelaksanaan dan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Dapat dicermati bahwa
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UU Cipta Kerja ini membutuhkan kejelian, ketajaman, dan kedetailan pengaturan dalam
peraturan pelaksanaannya.
Berkaitan dengan persetujuan lingkungan yang dalihnya untuk memberikan kemudahan bagi
pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, dengan demikian UU Cipta Kerja
melakukan perubahan, menghapus, dan/atau menetapkan peraturan baru dengan beberapa
ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang lingkungan hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Analisis Potensi Pelemahan Pengaturan Lingkungan Hidup pada UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja melakukan perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan
yang sejatinya menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan dan/atau usaha.
Konsepnya adalah penyederhanaan semua bentuk perizinan dalam melaksanakan kegiatan
dan/atau usaha yang memiliki dampak pada lingkungan.
Menilai dengan adanya perubahan pasal-pasal dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpotensi dilemahkan:
1.

Dihapusnya kewajiban industri mendapatkan izin lingkungan dan diubah menjadi
persetujuan lingkungan seperti tertera pada Pasal 1 Angka 35;

2.

Perubahan pada Pasal 24, selain menunjuk Lembaga dan/atau ahli bersertifikat,
pemerintah bisa melakukan sendiri uji kelayakan lingkungan hidup, yang didasarkan
pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), untuk menentukan
kelayakan lingkungan hidup;

3.

Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 mengenai Komisi Penilai AMDAL dihapus. Bagi
kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL-UPL, pemerintah pusat langsung
menerbitkan Perizinan Berusaha ketika sudah ada pernyataan kesanggupan korporasi
untuk mengelola lingkungan hidup;

4.

Perubahan terhadap Pasal 76 dengan ditiadakannya sanksi-sanksi administratif. Hal ini
akan menyebabkan Delegasi kepada peraturan pemerintah hanya akan berisi tata cara
pengenaan sanksi tersebut;

5.

Tidak lagi ada celah bagi warga negara untuk menggugat Lembaga lain yang merusak
lingkungan seperti tercantum dalam Pasal 93 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), sebagai bentuk konsekuensi dihapusnya izin
lingkungan;
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6.

Dalam proses penyusunan AMDAL, masyarakat yang diizinkan terlibat dalam
penyusunannya hanya mereka yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan. Pemerhati lingkungan dan/atau masyarakat yang terpengaruh tidak
lagi disebutkan dalam pasal yang baru, seperti bunyi Pasal 26 sebelum dihapus.

Perubahan pasal-pasal tersebut masih berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi sebab
tidak ada penjelasan dari isi pasal-pasal tersebut. Kemudian dengan banyaknya kewenangan
dari pemerintah pusat serta luasnya cakupan bidang lingkungan hidup, dapat disimpulkan
bahwa kapasitas pemerintah tidak lagi memadai dengan tuntutan dan tanggung jawabnya
yang begitu besar.
Dampak Penghapusan Pasal pada UU Lingkungan Hidup
Penghapusan Izin Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dapat dikatakan tidak sesuai dengan
sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan berbagai
masalah, setidaknya berdampak pada beberapa hal berikut:
1.

Pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan dan penegakan hukum
Pengawasan akan berpotensi menjadi lebih rumit dan tidak terkoordinasi dengan baik
jika izin lingkungan dan pasal-pasal yang mendukungnya dihapuskan. Izin lingkungan
merupakan pondasi penting untuk memastikan kondisi lingkungan dapat dikelola secara
lestari dan berkelanjutan, guna memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang.
Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan
merupakan upaya untuk melakukan pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh
instansi yang berwenang memberikan izin lingkungan (Rangkuti 2000). Hasil
pengawasan inilah yang kemudian dapat ditunjukkan untuk mengembangkan penegakan
hukum (Wijoyo 2005).

2.

Kurangnya kesempatan masyarakat untuk mengoreksi dan memberikan masukan
terhadap keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan
hidup
Pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang mudah
dipahami, sehingga masyarakat mampu mengetahui risiko dampak usaha dan/atau
kegiatan terhadap kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan dirasa sangat penting (Assiddiqie 2009).
Pemantauan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terencana agar
memperoleh kondisi lingkungan hidup yang lebih baik, lestari, dan berkelanjutan.
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Pemantauan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan
harus didesain sedemikian rupa agar memberikan masukan dan informasi yang periodik
(Adiwibowo 2004).
3.

Berpotensi Mengancam Investasi yang Sudah Ada
Pembangunan yang hanya cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi, tanpa
mempertimbangkan izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan justru dapat
mengancam iklim investasi yang sudah ada. Hasil kajian World Bank (2015) menyatakan
bahwa buruknya pengelolaan lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak buruk
terhadap perekonomian dan masyarakat miskin. Pengelolaan lingkungan yang buruk dan
polusi yang dihasilkan memberikan kontribusi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Penyederhanaan

izin

lingkungan

bertentangan

dengan

tujuan

pembangunan

berkelanjutan. Kondisi ini hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka
pendek karena tidak mengaplikasikan prinsip lingkungan hidup dalam pembangunan
ekonomi (Hadi 2001).
Kesimpulan
Berdasarkan

analisis

lingkungan

hidup

dan

sumber

daya

alam

dan

dampak

dihapusnya/diubahnya beberapa pasal tentang Pengaturan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, perlu ada pemenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, serta pembahasan
dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan, hati-hati dan tidak tergesagesa. Kemudian, substansinya harus dipastikan tidak melampaui konstitusi dan tetap
mengakomodir aspek filosofis dari berbagai UU dan pasal yang diubah. Selain itu, perlu juga
menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia bahwa permasalahan regulasi di Indonesia tidak
bisa hanya diselesaikan dengan teknik omnibus law, melainkan pemerintah juga perlu
melakukan adopsi terhadap kebijakan yang memastikan proses perbaikan sistem peraturan
perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Terkait dengan
kemungkinan pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam aspek lingkungan hidup,
utamanya pasal 28H UUD 1945 dan pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 mengenai prinsip
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan perekonomian, maka melakukan
judicial review adalah salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat, apalagi
jika kemudian ternyata dalam Peraturan Pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja ini
melemahkan UU lingkungan hidup sebelumnya, atau tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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PENUTUP
Dalam kajian akademis pernyataan sikap ini kami mencoba untuk menyajikan perspektif atas
UU Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
pada 5 Oktober 2020. Kompilasi ini terdiri atas sembilan kajian yang berfokus pada sembilan
topik yang kami nilai krusial. Adapun kajian tersebut diantaranya adalah Ekosistem Investasi
dan Kegiatan Berusaha dalam UU Cipta Kerja; Dilatasi Perlindungan dan Hak Pekerja dalam
RUU Cipta Kerja; Kontradiksi Mendorong UMKM Menjadi Sektor Naik Kelas: Peningkatan
Usaha Mikro Menuju Kecil, Kecil Menuju Besar; Penghapusan UU Izin Gangguan
Berdampak Pada Melemahnya Perhatian Terhadap Lingkungan dan Berkurangnya Potensi
Penerimaan Retribusi Daerah; Pengelolaan Pertanahan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat,
Korporat atau Asing; Memperkuat Reglement Demi Terwujudnya Kawasan Ekonomi yang
memiliki Keunggulan Ekonomi dan Geostrategis; Problematika Pendirian Lembaga
Pengelola Investasi dan Pemusatan Kewenangan Proyek Strategis Nasional; Absennya
Perspektif Kewargaan dalam Dinamika UU Cipta Kerja; dan Proteksi Terhadap Lingkungan
Hidup Dipertaruhkan dalam Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Kajian akademis ini disusun secara berimbang, kami berharap gagasan hasil kajian akademis
PPI Dunia mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait khususnya.

64

