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Dominasi Hambatan

REGULASI : HYPER, OBES.

Peringkat daya saing

Indonesia turun lima 

peringkat pada 2019, 

yakni di posisi 50 dari

semula di urutan 45 

pada 2018.

Peringkat kemudahan

berusaha Indonesia 

versi Bank Dunia ada

di urutan ke-73 dari

190 negara di dunia.  

Data Bank Dunia, 

kemudahan berusaha

Indonesia masih kalah
dengan negara lain. 

https://www.cnnindonesia.com/tag/daya-saing


DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024
17-12-2019 / PARIPURNA
TERCATAT : 3 RUU Omnibus Law : RUU tentang Cipta Lapangan
Kerja, RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan
untuk Penguatan Perekonomian.
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Istilah Omnibus Law

Latin : for all;containing two or more independent matters

Used in reference to a legislative bill comprised of two or more general
subjects that is designed to compel the executive to approve provisions
that would otherwise reject but that signs into law to prevent the defeat of
the entire bill. (legal dictionary)

A single bill containing various distinct matters. Drafted in this way to force
the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto
the major provisions (black law dictionary)



Omnibus Law 
Dibaca Sebagai Suatu Policy

01 POLICY

PROSES 02

03

Apakah masalah publik?

Penentuan issue dalam agenda kebijakan

Formulasi kebijakan berhubungan dengan keseluruhan

sistem, perspektif jangka panjang, menggunakan sumber-

sumber kritis, proses intelektualitas dan proses sosial yang

dinamis



O m n i b u s L a w
P o l i t i c a l L a w

Dalam model sistem, karena hanya dari 

sudut pandang pembentuk kebijakan, 

kebijakan publik merupakan hasil 

sistem politik, disebut politik hukum.

TUNTUTAN TIMBUL :

Ketika di luar sistem mengambil peran 

untuk memengaruhi kebijakan.

MENGHADAPI TUNTUTAN

Menghasilkan output yang layak dan 

memuaskan;

Mendasarkan pada sumber-sumber 

yang sudah eksistens dalam sistem

Menggunakan kekuatan atau 

mengancam.



Praktik Sukses Omnibus Law

Irlandia : Praktik omnibus law pernah 

dilakukan Irlandia untuk melakukan 

perampingan peraturan perundangan 

yang dilakukan hanya lewat satu UU 

omnibus menghapus sekitar 3.225 UU.

Serbia : mengadopsi Omnibus Law pada 

Tahun 2002 yang mengatur status otonom 

Provinsi Vojvodina. Hukum tersebut mencakup 

yuridiksi pemerintah Provinsi Vojvodina 

mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, 

kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, 

pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, 

pertambangan, pertanian, dan olahraga.



Tuntutan Yang Memengaruhi

• SOAL KETENAGAKERJAAN : dugaan 

penghilangan upah minimum provinsi, 

maksimal bekerja 8 jam, skema pesangon 

tidak jelas;

• Kapitalis (belum tentu mampu menaikkan 

investasi), tidak ada konsep korporasi 

(sanksi) pengaruh pada kerusakan 

lingkungan hidup;

• Sentralistis;

• Masih ada pembahasan RUU yang lebih 

urgent;

• Tidak ada ruang partisipasi.



Mampukah Omnibus Law di Indonesia?



Problematika Perundang-undangan
Yang Muncul

 Omnibus Law sebagai dianggap sebagai UU 

sapu jagat dengan memberikan dampak

terhadap UU yang lainnya apabila disahkan

menjadi peraturan perundang-undangan;

 Omnibus Law, apakah akan dianggap menjadi

payung bagi seluruh UU yang terdampak atau

menjadi asas lex spesialis derogat legi

generali;

 Terindikasi ada kurang lebih 79 UU dan 1.229 

pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta

Lapangan Kerja. Angka ini masih mungkin

berubah, menyesuaikan dengan hasil

pembahasan bersama Kementerian dan

Instansi terkait.



Kondisi Global :

Ketikdakpastian dan perlambatan ekonomi 

global

Dinamika geopolitika belahan dunia Indsutri 

4.0

01

Kondisi Nasional :

Pertumbuhan ekonomi kisaran 5% dalam 5 

tahun;

Realisasi Investasi 2018 = Rp. 721.3 T, 2019 

(sd. Q3) = Rp. 601,3 T.

Ketenagakerjaan : Penganguran + 7.05 Juta 

orang, Angkatan Kerja Baru = 2 sd 2.5 juta 

Orang atau Tahun, dan Angka Kerja Informal 

= 70,49 Juta Orang (55,72%)

02

03

Permasalah Ekonomi dan Bisnis :

Tumpang tindih regulasi

Efektifitas Investasi yang Rendah

Tingkat Penganguran, Angkatan Kerja 

Baru dan Jumlah Penduduk yang tidak 

Bekerja

Jumlah UMKM besar, namun produktivitas 

rendah

KONDISI SAAT INI 



Menuju 2024  diperlukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

01

03 04

02

Simplifikasi Harmonisasi

Regulasi dan Perizinan

Investasi yang berkualitas

Penciptaan Lapangan Kerja

berkualitas dan

Kesejahteraan Pekerja

yang Berkelanjutan

Pemberdayaan UMKM



Indonesia 2045 bermartabat, maju, adil dan makmur

01

02

03

04

Indonesia menjadi negara maju, 

dengan ekonomi berkelanjutan;

Perekonomian Indonesia masuk 5 

besar ekonomi dunia;

Indonesia telah keluar dari jebakan 

negara berpendapatan menengah 

(middle income Trap);

PDB mencapai USD 7 Triliun,

Peringkat ke-4 PDB dunia; dan

Tenaga Kerja Berkualitas.
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