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Kata Pengantar 
Pada 30 Desember 2022 Pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja yang sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan 
Inkonstitusional Bersyarat melalui Putusan No. 91/PUU-XVII/2020. Didalamnya 
ditegaskan bahwa pembentuk Undang-Undang melakukan perbaikan dalam 
jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika tidak 
dilakukan perbaikan maka produk hukum ini dinyatakan inkonstitusional 
secara permanen. Selain itu, putusan tersebut juga memerintahkan Pemerintah 
untuk menangguhkan tindakan berupa menerbitkan peraturan pelaksana yang 
berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Alih-alih bertindak patuh terhadap putusan tersebut, Pemerintah justru 
menerbitkan PERPU dengan dalih  ikhwal kegentingan yang memaksa dengan 
setidaknya empat alasan. Pertama, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 
sebanyak 144,01 juta orang atau naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. 
Kedua, penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana 81,33 
juta orang alias 59,97 persen bekerja pada kegiatan informal. Ketiga, pandemi 
covid-19 berdampak kepada 11,53 juta orang atau 5,53 persen penduduk usia 
kerja. Rinciannya, pengangguran 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja 0,55 
juta orang, tidak bekerja 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami 
pengurangan jam kerja 9,44 juta orang. Keempat, dibutuhkan kenaikan upah 
yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
produktivitas pekerja1. Pemerintah Joko Widodo menganggap masalah 
pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi yang rendah. Investasi 
yang rendah disebabkan oleh ketatnya regulasi sehingga diperlukannya aturan 
hukum yang dapat mempercepat laju investasi. 

Alasan-alasan tersebut sejatinya bukanlah hal yang dapat dijadikan legitimasi 
PERPU ini secara ugal-ugalan disahkan mengingat sebelumnya banyak protes 
dari berbagai kalangan masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, petani dan 
elemen masyarakat sipil lainnya turun ke jalan menolak banyak substansi yang 

1Diakses di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230104115059-92-895950/alasan-
lengkap-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja 
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dinilai merugikan masyarakat kecil dan hanya mementingkan oligarki semata. 
Masifnya penolakan tersebut alih-alih dijadikan sebagai landasan sikap oleh DPR 
selaku wakil rakyat untuk mengoreksi, mengevaluasi dan melakukan penolakan 
terhadap kesewenangan pemerintah atas Perpu ini justru DPR bertindak 
sebaliknya: sebanyak 7 fraksi dari 9 jumlah fraksi menyetujui Perpu ini untuk 
dibahas dalam sidang Paripurna2, dalam hal ini kami melihat DPR sebagai 
institusi telah kehilangan marwah sebagai institusi yang dapat menjalankan 
fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. 

Dari gambaran di atas, dari buruknya proses legislasi dengan tidak taatnya 
Pemerintah terhadap konstitusi serta putusan MK hingga hilangnya fungsi 
DPR sebagai institusi penyeimbang kekuasaan setidaknya menunjukkan bahwa 
otoritarianisme kekuasaan telah menguat. Hal ini tentu menjadi preseden 
buruk terhadap prinsip demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang 
ditegaskan dalam cita-cita luhur mengapa bangsa ini didirikan. 

Atas beberapa hal tersebut, kajian Audit Cipta Kerja yang disusun oleh YLBHI 
dan 18 LBH kantor ini akan menggambarkan beberapa banyak hal fundamental 
yang akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat seperti buruh, petani, 
masyarakat, masyarakat adat, kelompok minoritas rentan, perempuan dan 
elemen masyarakat lainnya. Kajian ini akan melihat poin perubahan antara 
aturan yang sudah ada sebelumnya dan aturan yang diubah dalam Cipta Kerja 
serta mengukur seberapa jauh perubahan tersebut berdampak buruk terhadap 
masyarakat dalam beberapa hal diantaranya: proses formil, aktor, aspek 
ketenagakerjaan, lingkungan hidup, Kehutanan, Pangan, Pesisir serta Pulau-
Pulau Kecil, Agraria dan Pengadaan Tanah. Kajian ini juga berdasarkan dari 
refleksi penanganan kasus LBH-YLBHI yang dikontekstualisasikan dengan 
beberapa poin perubahan dalam Perpu Cipta Kerja. 

Pengurus 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

2 Diakses di https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43315/t/Baleg%20Setujui%20RUU%20
Penetapan%20Perppu%20Nomor%202/2022%20tentang%20Ciptaker%20Dibawa%20ke%20
Paripurna 
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Bagian I
Analisa Formil dan Peta Aktor Dibalik Perppu Cipta Kerja 

A. Sengkarut Masalah dalam Pemberlakuan Omnibus Law Cipta 
Kerja

Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 
Cipta Kerja) dan peraturan pelaksananya diawali dengan kemenangan 

Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi 
menyatakan bahwa ia akan membuat skema kebijakan yang mempermudah 
pengusaha untuk berinvestasi. Akan dibuat produk hukum yang berbentuk 
omnibus law. Pernyataan yang dikeluarkan Presiden Jokowi bukanlah 
sekedar pesan atau janji kosong Direspon Segera oleh DPR RI dengan proses 
pengundangan yang ugal-ugalan. Mulai penyusunan naskah akademik hingga 
pengesahan dilakukan dalam waktu singkat tanpa mendapat masukan cukup 
dari berbagai pihak. 

Terjadi penolakan yang begitu besar oleh masyarakat terhadap UU Cipta Kerja 
yang disusun hanya berdasarkan kepentingan partai politik dan pengusaha 
sebagai bentuk timbal balik jasa atas kemenangan Presiden Jokowi pada 
Pilpres 2019. Ujungnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan 
No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional 
bersyarat. Artinya pemerintah dalam mengundangkan UU Cipta Kerja tidak 
memperhatikan tahapan pembentukan undang-undang yang baik, pelibatan 
partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan bertentangan 
dengan UUD NRI 1945.

Regulasi merupakan produk politik karena pembentukannya melalui proses 
politik. Dimensi politik mempengaruhi bekerjanya proses perumusan hingga 
pengesahan suatu produk hukum. Keberlakuannya memerlukan proses 
mengawal yang tak hanya dapat berbasis pada komitmen dan kedermawanan 
penguasa, melainkan pula kontrol demokratik rakyat (kewargaan) diperlukan 
dalam menghidupkan kemanfaatan hukum itu sendiri, dalam beragam 
bentuknya.1 Karena peraturan perundang-undangan merupakan produk politik, 

1 Herlambang P Wiratraman, 2017, Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan 
Daerah, (Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat) hlm. 227. 
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perlu adanya partisipasi publik pada tiap tahapan pembentukannya guna 
mengukur apakah produk tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat serta 
tidak melanggar hak asasi manusia.  

B. Risiko Penerapan Metode Omnibus Law dalam Politik Hukum 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pemerintah menginginkan dengan hadirnya UU CK maka regulasi yang ada dapat 
lebih terpusat sehingga lebih ramping dalam pelaksanaan, namun nyatanya di 
dalam UU CK banyak pengaturan yang dialihkan kepada lebih banyak peraturan 
pelaksana. Di samping itu dari segi risiko, metode ini memunculkan beberapa 
masalah seperti:

Pertama, omnibus law memuat banyak materi/subyek/substansi yang 
berbeda2 yang tidak saling terkait secara keseluruhan ketentuan. Tahun 1901, 
Commonwealth Court of Pennsylvania dalam salah satu putusannya menyatakan 
bahwa mencampuradukkan subjek yang tidak sesuai melalui omnibus law 
sangat berbahaya karena akan membawa kebingungan dan gangguan pikiran 
bagi anggota legislatif.3 Kemudian, persoalan benturan substansi antar undang-
undang yang direvisi ini akhirnya akan menimbulkan kekacauan juga dalam 
level implementasi yang tentunya ditanggung oleh rakyat.

Kedua, proses penyusunan menggunakan metode omnibus law sangat singkat 
bahkan cenderung tergesa-gesa. Sementara untuk menyusun satu undang-
undang saja membutuhkan waktu sedikitnya satu tahun dalam masa legislasi. 
Sementara omnibus law UU Cipta Kerja hanya membutuhkan waktu kurang dari 
satu tahun padahal mencabut dua undang-undang dan mengubah sebanyak 82 
undang-undang. Waktu yang singkat ini mengurangi kualitas proses penyusunan 
karena adanya ketidaktelitian para penyusun undang-undang. Bahkan setelah 
diketuk palu saja, pembentuk undang-undang masih sibuk melakukan proses 

2 Maria Farida Indrati, Omnibus Law, UU Sapu Jagat?, dimuat dalam Harian Kompas, 4 
Januari 2020, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-
uu-sapu-jagat?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_
medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.
kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2020%2F01%2F04%2Fomnibus-law-uu-sapu-jagat&status_
login=login, pada 29 Agustus 2022.
3 Louis Massicotte, “Omnibus Bills in Theory and Practice”, Canadian Parliamentary Review/ 
Spring, 2013, hlm. 15.
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perbaikan naskah yang merupakan suatu tindakan yang ilegal (forgery content).

Ketiga, dengan puluhan undang-undang dan proses yang cepat, pada akhirnya 
proses pembahasan omnibus law tidak memenuhi prinsip partisipatif. Demi 
menjamin partisipasi aktif dari masyarakat, pembentuk undang-undang wajib 
memastikan adanya waktu yang cukup masyarakat untuk berpartisipasi.

Keempat, secara teknis penulisan, penyusunan termasuk strukturnya sangat 
mempersulit masyarakat untuk dapat memahami makna dari berbagai ketentuan 
yang diatur. Sebab teknik penyusunan dari omnibus law adalah mengubah, 
mencabut dan menambahkan pasal/ketentuan. Berkaca dari UU Cipta Kerja, 
ratusan pasal ditambal-sulam ke dalam undang-undang ini dan disusun secara 
morat-marit. Apabila ketentuan dalam UU Cipta Kerja dibaca tanpa melihat 
undang-undang asalnya maka pembaca tidak akan dapat memahami konteks 
dari pasal tersebut. Akan semakin sulit jika undang-undang asalnya telah 
direvisi lebih dari satu kali, maka perlu untuk membaca keseluruhan versi 
undang-undang asal. Belum lagi jika penyusunannya mengubah nomor pasal 
dari undang-undang asalnya.

Kelima, berpotensi tidak selaras dengan landasan filosofis, sosiologis dan 
yuridis tiap undang-undang yang direvisi karena omnibus law hanya berfokus 
pada satu tujuan yang pragmatis seperti kepentingan ekonomi. Dengan kata lain, 
terdapat potensi benturan antar masing-masing landasan (filosofis, sosiologis, 
yuridis) pada seluruh undang-undang yang akan direvisi melalui omnibus 
law. Bagaimana cara pembentuk undang-undang dapat menjamin adanya 
harmonisasi peraturan perundang-undangan di tengah beragamnya landasan 
filosofis, sosiologis dan yuridis undang-undang yang direvisi?

Keenam, oleh karena minimnya proses pemantauan dan evaluasi atas 
implementasi suatu undang-undang, maka proses perubahan terhadap banyak 
undang-undang secara bersamaan menjadi tidak tepat sasaran terhadap 
permasalahan yang terjadi di lapangan (implementasi). Dengan kata lain, 
revisi yang dilakukan tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat akan suatu 
undang-undang karena tidak didasarkan atas suatu proses evaluasi.
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Ketujuh, berpotensi mengangkangi supremasi konstitusi atau bertentangan 
dengan UUD NRI 1945 mengingat UU Cipta Kerja nyatanya malah menghidupkan 
kembali ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedelapan, metode omnibus law memangkas ketentuan-ketentuan hak asasi 
manusia yang diatur di berbagai undang-undang. Seharusnya, penggunaan 
omnibus law tidak dilakukan karena akan berdampak luas pada isu-isu strategis 
seperti hak asasi manusia dan lingkungan yang butuh pembahasan mendalam 
guna menghindari adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (human 
rights violation).4

C. Anomali Perkembangan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi 
dan Gejala Legalisme Otokratis

Salah satu perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan 
pengujian undang-undang adalah model putusan conditionally constitutional 
(konstitusional bersyarat) dan conditionally unconstitutional (inkonstitusional 
bersyarat). Putusan model ini tidak hanya sekedar menyatakan norma yang 
diujikan konstitusional atau tidak konstitusional, tetapi juga memberikan syarat 
atau tafsir atas konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas norma yang diuji, 
sehingga konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas normanya akan sangat 
bergantung pada pemenuhan atas syarat atau tafsir yang diberikan oleh MK.5

MK dalam pertimbangannya menyeimbangkan syarat pembentukan dengan 
tujuan strategis bagi pemerintah dalam UU Cipta Kerja (tidak langsung 
dibatalkan) yakni dengan menganjurkan perbaikan UU PPP guna mengadopsi 
metode omnibus law dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful 
participation).6 Diberikannya jangka waktu bagi pemerintah untuk melakukan 

4 LBH Jakarta, Revisi Kedua UU P3: Handboek Wetgeving yang Tidak Berlandaskan 
Peningkatan Kualitas dalam Pembentukan Undang-Undang, Catatan LBH Jakarta Terhadap 
Materi Muatan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2023.
5 Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat 
Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 13, No. 2, (2016): 376–77
6 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 [3.20.2] hlm. 413.
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perbaikan terhadap UU Cipta Kerja merupakan bentuk moderasi yang semula 
jenis putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat terbatas 
pada menafsirkan frasa undang-undang (norma) dalam dimensi judicial activism, 
berkembang menjadi hal-hal yang dapat dilakukan (tindakan) oleh pemerintah 
untuk membuat suatu undang-undang dianggap konstitusional termasuk perihal 
jangka waktu perbaikan dalam pengujian undang-undang secara formil. Jenis 
putusan seperti itu memberikan nafas panjang bagi pemerintah ketika terjadi 
tindakan tindakan inkonstitusional dalam pembentukan undang-undang.

Kondisi lain yang menyebabkan mudah lolosnya produk legislasi bermasalah 
baik secara formil atau materil, Karena adanya gejala legalisme otokratis 
(autocratic legalism) yang menjangkiti Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dalam 
beberapa tahun terakhir, hukum dibuat seolah-olah demokrasi ditegakkan, tetapi 
sebenarnya telah dibajak. Terhadap gejala tersebut, Scheppele menyebutnya 
sebagai legalisme otokratis.7 Seperti juga yang disebutkan oleh Cody dalam 
“Legalistic Autocrats: using law as a means to legitimate their actions and 
authority.”8 Sinyal dan pergerakan paham tersebut tentu sangat bahaya, apalagi 
jika penyebarannya dibiarkan berkembang dan meluas. Maka, mencegah 
menjadi salah satu bagian untuk memutus rantai tersebut Masyarakat perlu 
menuntut tanggung jawab pembentuk undang-undang untuk menghasilkan 
produk legislasi yang berkualitas dan tidak melanggar hak asasi manusia sangat 
diperlukan. 

Legalisme artinya hukum selalu benar, pemerintah terikat dan tunduk kepada 
aturan hukum.9 Sifat ini cenderung dimanfaatkan oleh rezim belakangan ini 
Produk-produk legislasi dipergunakan untuk melegitimasi pelanggaran hak 
yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah. 

Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, Presiden mengambil jalan pintas untuk 
memberlakukan omnibus law Cipta Kerja. Sebelumnya pemerintah juga 
mengundangkan beberapa undang-undang problematik dan dilakukan secara 

7 Scheppele, K. L. (2018). Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review, 85(2), 
hlm. 549.
8 Stephen Cody, “Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and The Global 
Transformation of National Security”.
9 Tamanaha, 2007; 3-4
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ugal-ugalan (fast-track legislation and cruelty process), seperti pelemahan 
lembaga negara pengawas independen melalui revisi UU Komisi Pemberantasan 
Korupsi , melakukan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
untuk mengakomodir metode omnibus law dan mengurangi independensi MK 
dalam hal pengujian undang-undang. Terakhir, yang sarat akan pembungkaman 
kebebasan berekspresi dan berpendapat (freedom of expression) yaitu 
pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2022.  

D. Penerbitan Perppu Sebagai Jalan Pintas Pemerintah dalam 
Memberlakukan Kembali Omnibus Law Cipta Kerja 

 
Pemerintah memilih jalan pintas ketimbang memutar untuk mengikuti 
tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Presiden dengan 
beberapa alasan yang diutarakan memilih menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 
Cipta Kerja).

Bagi Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja merupakan jalan pintas untuk 
mengakali Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ketimbang melaksanakan 
perbaikan dengan proses legislasi secara normal yang akan selesai pada 
November 2023. Isi dari Perppu a quo tak begitu ada perubahan yang signifikan, 
kecuali pada beberapa pasal seperti alih daya, dan komponen pengupahan. 

Padahal UU PPP itu sendiri sudah direvisi dua kali dengan alasan kumulatif 
terbuka atas adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk mengakomodir 
metode omnibus law dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful 
participation). Sikap Presiden tersebut menunjukkan penetapan Perppu a quo 
adalah untuk mengejar jangka waktu perbaikan UU Cipta Kerja, ketimbang 
membatalkan UU Cipta Kerja dan melaksanakan tahapan pembentukan undang-
undang sesuai dengan yang diatur dalam UU PPP.
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E. Mengukur Pemenuhan Syarat Ikhwal Kegentingan yang 

Memaksa pada Perppu Cipta Kerja

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 memang memberikan kewenangan subjektif 
dan prerogatif bagi Presiden dalam menetapkan Perppu dalam hal adanya 
“ikhwal kegentingan yang memaksa” (emergency regulation). Dengan sifat 
keadaan yang melekat pada Perppu, publik bertanya-tanya ada kegentingan 
yang memaksa apa yang akan atau sedang dihadapi Indonesia dalam menjalani 
kehidupan bernegara baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik? 

Penjelasan Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan “pasal ini mengenai 
noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan 
agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam 
keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas 
dan tepat”. Walaupun ada bangunan struktur konstitusional yang memberikan 
kewenangan kepada Presiden dalam kondisi tertentu (constitutional dictatorship) 
yang melekat dalam Pasal 22, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan 
kesempatan adanya proses demokratisasi seperti pengujian wacana kepada 
publik untuk menilai keadaan objektif sebelum Presiden menetapkan sebuah 
Perppu. 

Barulah semenjak adanya Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 mengenai 
pengujian Perppu No. 9 Tahun 2009, ditentukannya syarat-syarat bagi 
Presiden untuk mengeluarkan Perppu berdasarkan putusan peradilan, bukan 
hanya melalui doktrin. Syarat penerbitan perppu ini diperdebatkan karena 
nilai subjektif dari sebuah Perppu berubah menjadi objektif melalui putusan 
MK diantaranya: “(i) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-
Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada 
sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak 
memadai; (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan 
cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan 
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak 
tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.
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Jika mengukur kemendesakan, Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 sudah 
memberikan jangka waktu yang cukup selama dua tahun bagi pemerintah 
untuk melakukan perbaikan-sejak putusan diucapkan- yang akan jatuh pada 23 
November 2023. Alasan kekosongan hukum tidak juga terpenuhi karena UU 
Cipta Kerja masih dianggap berlaku bagi pemerintah, berbeda dengan apa yang 
diyakini masyarakat. Begitu pula tahap pembentukan undang-undang masih 
dapat dilakukan secara prosedur biasa. Tidak ada hal mendesak yang menuntut 
pemerintah mengeluarkan Perppu. 

Merujuk pada konsideran Perppu Cipta Kerja, Presiden menjelaskan latar 
belakang penetapan Perppu a quo karena:

a. untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di 
tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi 
ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat 
menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;

b. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2O2O, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja; 

c. adanya dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi 
dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya 
rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan 
pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang 
akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang 
harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan 
daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi 
ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Mengenai Urgensi terganggunya perekonomian nasional, kita bisa merujuk 
pada beberapa laporan dan pernyataan pejabat Kementerian Keuangan yang 
masih menganggap laju inflasi dan kondisi perekonomian nasional masih 
optimis dan relatif stabil. Aktivitas manufaktur yang terus berada di zona 
ekspansif menandakan resiliensi dan pemulihan yang terus berlanjut di tengah 
perlambatan manufaktur di berbagai negara. Pernyataan tersebut menunjukkan 
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adanya optimisme di sektor manufaktur seiring dengan selesainya pembatasan 
akibat pandemi Covid-19. Meski dari sisi harga pangan masih melanjutkan tren 
penurunan.10 

Data Salary Survey Robert Walters, juga mengindikasikan 82 persen 
perusahaan di Indonesia siap memberikan kenaikan gaji pada tahun 202311. 
Artinya, ada geliat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan lepas 
dari ancaman resesi global yang sebelumnya diprediksi terjadi. Laju investasi 
yang dikhawatirkan pemerintah juga terbukti menguat, didorong oleh masuknya 
investasi asing seiring kebijakan hilirisasi yang gencar.12 

Pada triwulan III-2022, pembentukan modal tetap domestik bruto yang 
menandai ekspansi dan investasi fisik, masih tumbuh 5 persen, meningkat 
secara tahunan. Pemulihan ekonomi pun terjadi di semua sektor. Berdasarkan 
data BPS, sepanjang 2022, sudah tidak ada sektor yang terkontraksi. Sektor 
transportasi serta akomodasi dan makanan-minuman yang terpukul paling 
berat saat pandemi tumbuh dua digit sebesar 25,8 persen dan 17,8 persen pada 
triwulan III-2022.13

Berdasarkan indikator-indikator di atas, menunjukkan dasar penetapan Perppu 
Cipta Kerja belumlah memenuhi parameter ikhwal kegentingan yang memaksa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 atau Putusan MK No. 138/
PUU-XVIII/2009.

 F. Jalan Klise Partisipasi Publik yang Buruk

Walaupun sifat Perppu tidak memerlukan proses pembentukan undang-undang,  

10  Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu) dalam keterangan resminya 
pada 3 Januari 2023 https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/
Kinerja-Manufaktur-dan-Inflasi-Desember-2022. 
11 diakses dari https://investor.id/business/318994/wow-82-perusahaan-di-indonesia-siap-
naikkan-gaji pada 16 Januari 2023. 
12 diakses dari https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/investasi-asing-ke-indonesia-
terbesar-kedua-di-asean-pada-2021 pada 15 Januari 2023.
13 diakses dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1914/ekonomi-indonesia-
triwulan-iii-2022-tumbuh-5-72-persen--y-on-y-.html pada 16 Januari 2023.



11

mekanisme partisipasi publik dan uji publik tidak boleh dikesampingkan. 

Praktik buruk yang berulang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dapat 
tercermin dengan seringnya masyarakat mengajukan permohonan pengujian 
undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak 2010, 
lebih dari 100 perkara pengujian undang-undang yang ditangani oleh MK 
tiap tahunnya. Tidak adanya mekanisme untuk menguji kualitas sebuah RUU 
sebelum diundangkan juga menjadi penyebab banyaknya perkara judicial review 
yang diterima oleh MK.14

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini Pemerintah harus 
mampu menyediakan kanal terbuka untuk menerima berbagai pandangan dan 
reaksi pro & kontra atas dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja. Jika pemerintah 
berdalih bahwa sebelumnya terjadi beberapa kali penetapan Perppu dengan 
tidak disertai gelombang penolakan seperti yang terjadi terhadap Perppu Cipta 
Kerja atau tanggapan pemerintah yang menganggap masyarakat termakan 
hoaks atas adanya beberapa produk legislasi bermasalah, menunjukkan adanya 
masalah mendasar dalam partisipasi publik serta masyarakat tidak mendapatkan 
penjelasan yang utuh mengenai materi muatan apa saja yang ada dalam Perppu. 

Terlebih lagi muatan dalam omnibus law Cipta Kerja jugaberdampak pada 
beberapa sektor seperti perburuhan, agraria, dan  masyarakat adat. Sejatinya 
esensi dari negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar 
atas hukum (constitutional democratic state) tercermin dalam rumusan Pasal 1 
ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar:
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 
Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat sejauh ditentukan dalam Konstitusi. 
Dalam diskursus hermeneutika, wajar jika masyarakat gaduh atau menyampaikan 
tanggapan karena merupakan bentuk dialektika untuk mempertanyakan 
dan menguji suatu wacana legislasi atau bahkan hal yang diatur (teks) dalam 
omnibus law Cipta Kerja itu sendiri.15  

14  Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2022.
15 Kerby, elemen-elemen wirkungsgeschichte “Hermeneutics”, hlm. 91
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Karena itu, penetapan Perppu Cipta Kerja cenderung memaksakan kepentingan 
oligarki, mengesampingkan partisipasi publik, serta tidak adanya penjelasan 
secara objektif dan ilmiah dari pemerintah. Sehingga, regulasi ini  tidak 
dapat dikatakan memenuhi parameter “ikhwal kegentingan yang memaksa” 
sebagaimana Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Kedepan, menarik untuk melihat bagaimana perlawanan gerakan buruh 
dan rakyat atas adanya akrobat pemerintah yang berupaya memberlakukan 
omnibus law Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022. 
Apakah pemerintah dapat mengikuti kehendak rakyat (the will of the people), 
atau justru memaksakan kehendak oligarki? 

 E. PETA AKTOR PERPPU CIPTA KERJA

Para aktor terbitnya Perppu Cipta Kerja sebagian besar telah teridentifikasi 
ketika pemerintah dan DPR menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Lapangan 
Kerja (UU Cilaka). Berdasarkan pemantauan media, para aktor tersebut sebagai 
berikut:

1. Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai 
orang yang membentuk tim Satgas Omnibus Airlangga Hartarto 
terhubung dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), sebuah tambang 
batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesi PT 
MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya. 
Catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada 2017, 
PT MHU meninggalkan 56 lubang bekas tambang yang tersebar di Kutai 
Kartanegara, dan salah satu lubang tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh 
Darat, Kilometer 14, menewaskan Mulyadi, pada Desember 2015.

2. Rosan Roeslani
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) yang juga Ketua Satgas Omnibus 
Law terhubung dengan 36 entitas bisnis, mulai dari perusahaan di bidang 
media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, 
hingga pertambangan batubara. Rosan juga tercatat sebagai anggota 
Indonesia Coal Mining Association. Pada Pemilu Presiden 2019, Rosan 
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menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Saat 
itu, ketua dari Tim Kampanye dijabat oleh Erick Thohir, yang merupakan 
sahabat dekat Rosan sejak masa sekolah.

3. Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI, terkait dengan perusahaan pertambangan batu 
bara melalui kedekatannya dengan bekas Bupati Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur, Rita Widyasari yang saat ini sudah menjadi terpidana 
korupsi. Menurut laporan Coalruption16, Rita mengangkat Azis sebagai 
komisaris perusahaan tambang batu bara milik ibunya, Sinar Kumala 
Naga.

4. Sembilan aktor intelektual di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka dari 
sektor batubara lainnya adalah Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny 
Sutrisno, Erwin Aksa, Raden Pardede, M. Arsjad Rasjid, Bobby Gafur 
Umar dan Lamhot Sinaga. Mereka memiliki fungsi dan peran yang 
berbeda. Beberapa tergabung dalam Satgas, Panja, hingga Pimpinan 
DPR RI. Hasil penelusuran #BersihkanIndonesia17, mereka memiliki 
hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara baik 
langsung maupun tidak langsung, secara pribadi, baik sebagai pemilik, 
komisaris hingga direksi.Selain itu juga ada Ketua Badan Legislasi DPR, 
Supratman Andi Agtas. 

5. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) 
Mahfud MD.  

Dalam jumpa pers resmi di kantornya Mahfud menyatakan akan 
menindak tegas apa yang disebutnya “aktor intelektual dan pelaku aksi-
aksi anarkis dan berbentuk kriminal” dalam demo menolak UU Cipta 
Kerja. Mahfud MD secara total mendukung Jokowi dalam pembuatan 
Omnibus Law maupun Perppu. 

16 https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/RILIS_Siapa_Sponsor_di_Balik_
Satgas_dan_Panja_Omnibus_Law.pdf
17 https://bersihkanindonesia.org/wp-content/uploads/2022/02/Afiliasi-Bisnis-Pejabat-
Publik.pdf
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6. Keterlibatan Akademisi 
Menteri Airlangga Hartarto pada tanggal 10 Februari 2023 melibatkan 
beberapa akademisi dalam proses konsultasi Perppu Cipta Kerja 
menjadi UU CIpta Kerj, beberapa Akademisi tersebut diantaranya:  Dr. 
Sofyan Djalil, Prof. Ahmad M Ramli (Unpad), Prof. Satya Arinanto (UI), 
Prof. Nindyo Pramono dan Prof. Nurhasan Ismail (UGM), Prof. Basuki 
Rekso Wibowo (Unas), Prof. Aidul Fitriciada Azhari (UMKT), Prof. 
Faisal Santiago dan Dr Ahmad Redi (Univ Borobudur), Dr. Ibnu Sina 
Chandranegara (UMT), Dzulfian Syafrian, S.E., M.Sc., Ph.D. (INDEF), 
Asep Ridwan, S.H., M.H. (AHP Law Firm).
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Bagian II
Klaster ketenagakerjaan yang merugikan buruh

Pada klaster ketenagakerjaan, Perppu Cipta Kerja (Perppu CK)  hanya memuat 
perubahan minor dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang masih tetap 
merugikan tenaga kerja atau buruh. Semangat dari Perppu Cipta Kerja sejalan 
dengan politik hukum perburuhan neoliberal, yaitu memangkas jaminan hak-
hak buruh dalam berbagai aspek. Fleksibilitas pasar kerja (labour market 
flexibility) menjadi gagasan utama pembentukan substansi Perppu Cipta Kerja. 
Bentuknya, antara lain: 

1. Fleksibilitas hubungan kerja

Easy hiring, easy firing adalah inti fleksibilitas hubungan kerja. Hal ini 
dilegalkan melalui kemudahan dalam menerapkan kontrak kerja atau PKWT 
(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan outsourcing (alih daya). Penambahan 
alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pengurangan kompensasi 
PHK juga menjadi bentuk lain dari fleksibilitas hubungan kerja karena 
memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap buruh. Dengan 
demikian, kepastian kerja buruh, minim.

Kriteria pekerjaan untuk kontrak kerja, semakin longgar. Penerapan outsourcing 
makin mudah sehingga perusahaan atau pemberi kerja bisa mengabaikan hak-
hak buruh.

Pelonggaran penerapan kontrak kerja bukan hal baru. UU CK mengubah kriteria 
pekerjaan untuk buruh kontrak, yang sebelumnya, pada UU no 13 tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan, disebutkan penyelesaiannya “tiga tahun,” menjadi 
“tidak terlalu lama.” Aturan turunannya, Peraturan Pemerintah no 35 tahun 
2021, memberi batas waktu lima tahun untuk frasa “tidak terlalu lama” ini. 
Jadi, pengusaha bisa lebih leluasa menafsirkan dan kontrak kerja lebih mudah 
diterapkan. Praktis, kepastian kerja semakin berkurang. 

2. Fleksibilitas waktu kerja

Fleksibilitas yang diatur bukan tentang keleluasaan buruh menentukan 
waktu kerjanya dan tetap mendapatkan jaminan hak. Namun, keleluasaan di 
Perppu CK, memberikan pengusaha hak memperpanjang waktu kerja buruh 
dan di sisi lain mengurangi hak istirahat buruh.
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Tidak ada aturan jangka waktu, mekanisme perpanjangan atau pembaharuan 
kontrak kerja. Jika aturan ini ada, idealnya, ia akan mempersulit penerapan 
kontrak karena tidak menjamin kepastian kerja. Sesuai Putusan MK Nomor 7/
PUU-XII/2014 yang menyatakan, jika ketentuan mengenai batasan waktu dan 
mekanisme tersebut tidak terpenuhi, status buruh kontrak berubah menjadi 
pegawai tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT). Jika tidak 
dipenuhi aturan-aturan ini, buruh bisa jadi pekerja kontrak seumur hidup. 
Selain itu, pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah untuk 
pembentukan aturan turunan berpotensi memperburuk jaminan kepastian 
kerja. Ini karena, pemerintah cenderung ingin mewujudkan pasar tenaga kerja 
yang lebih fleksibel. 

Dampak lain dari tidak adanya batasan kriteria pekerjaan, praktik outsourcing 
akan semakin meluas. Perubahan pasal 64, 65 dan 67 membolehkan perusahaan 
menerapkan outsourcing pada jenis pekerjaan utama. Padahal sebelumnya 
UU Ketenagakerjaan mengatur, outsourcing hanya dapat dilakukan jika suatu 
pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau kegiatan produksi seperti petugas 
keamanan atau kebersihan. Jika outsourcing diterapkan pada jenis pekerjaan 
di luar kriteria tersebut, maka hubungan kerja buruh yang semula antara buruh 
dan vendor, maka akan beralih menjadi hubungan kerja antara buruh dan 
pemberi kerja. Artinya, pekerjaan utama perusahaan bisa dilakukan oleh buruh 
kontrak yang tak jelas jaminan kerjanya dan bisa dipecat kapan saja. 

Ironisnya, ini diikuti dengan penambahan batasan maksimal waktu lembur 
seperti yang disebutkan pasal 78. Batasan maksimal jam lembur dinaikkan dari 
awalnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu, menjadi 4 jam sehari dan 
18 jam seminggu. Ini membuat perusahaan bisa memaksa buruh lembur.  Tentu 
ini berpengaruh pada kesehatan buruh dalam jangka panjang.

Tak hanya itu, pasal 79 juga menunjukkan berkurangnya hak waktu istirahat 
buruh, karena, pertama, pengusaha tidak wajib memberikan waktu istirahat dua 
hari per minggu untuk lima hari kerja per minggu. Kedua, UU dan Perppu ini 
juga menghapus hak istirahat panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah 
bekerja minimal 6 tahun. 
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 UU dan Perppu tidak mewajibkan pengusaha memberi istirahat dua hari setiap 
minggu meski batas waktu 40 jam kerja/minggu dilaksanakan dalam waktu 
lima hari  atau 8 jam kerja/hari.

Dikaitkan pasal 79, buruh bisa dikenakan wajib lembur pada hari yang seharusnya 
menjadi waktu istirahat. Selain itu, berdasarkan kecenderungan “jam molor” di 
banyak perusahaan, ketentuan ini akan dimanfaatkan pengusaha dengan cara 
menerapkan 6 hari kerja/minggu namun waktu kerja per/hari yang semestinya 
hanya 7 jam kerja dinaikkan menjadi 8 jam kerja (1 jam molor). Dengan cara 
ini, hari keenam bekerja pada setiap minggunya tidak dihitung sebagai lembur.

3. Fleksibilitas upah 

Fleksibilitas upah berarti tingkat upah buruh yang disesuaikan dengan dalih 
kemampuan pengusaha. Perppu Cipta Kerja memperkuat praktik fleksibilitas 
upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. Proses penentuan upah dimonopoli oleh pemerintah 
dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat kondisi 
perekonomian dan “indeks tertentu” yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Ketentuan ini tidak demokratis karena menyingkirkan peran serikat buruh 
dalam penentuan upah. Selain itu ketentuan ini juga melanggengkan politik 
upah murah karena besaran upah minimum hanya ditentukan berdasarkan 
“kondisi perekonomian” yang hanya merupakan kata ganti dari “dinamika 
bisnis para pengusaha”, bukan diarahkan pada pencapaian upah layak dan 
peningkatan kesejahteraan buruh.

Ini terlihat dari tambahan pasal 88 c, d dan f yang menunjukkan politik upah 
murah melalui penetapan upah yang semakin fleksibel dan tidak demokratis. 
Gubernur tidak lagi wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota, 
fungsi Dewan Pengupahan/Serikat Buruh hilang, dan ketentuan atau formula 
pengupahan dapat berubah sewaktu-waktu. 

Gubernur boleh memilih akan menetapkan upah minimum atau tidak. Jika 
Gubernur tidak menetapkan upah minimum untuk tahun berikutnya, maka 
upah minimum yang berlaku adalah upah minimum tahun berjalan. 
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Mekanisme penetapan upah minimum dimonopoli oleh negara melalui data 
Badan Pusat Statistik dengan formula yang mengakomodir kepentingan pasar, 
yaitu inflasi dan kebutuhan ekonomi. Ini jelas menghilangkan fungsi Dewan 
Pengupahan dan Serikat Buruh dalam penetapan upah sebagaimana diatur 
dalam UU Ketenagakerjaan.  Kondisi ini, semakin menjauhkan buruh dari upah 
layak. 

Salah satu komponen dalam formula penetapan upah adalah indeks tertentu 
yang dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan 
ketidakpastian karena pemerintah dapat memilih indeks yang akan digunakan. 

Beberapa pasal yang dihapus dari UU Ketenagakerjaan membuat perusahaan 
semakin mudah memecat buruh tanpa memberikan haknya. Pasal-pasal tersebut 
yakni  pasal 163 ayat 2 dan 3, pasal 164 ayat 2, pasal 172, yang mengatur bahwa 
buruh berhak atas dua kali pesangon jika terjadi PHK karena penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, dan efisiensi dalam perusahaan, atau karena sakit 
berkepanjangan lebih dari setahun. Pasal 166, yang mewajibkan perusahaan 
memberikan dua kali pesangon kepada keluarga jika buruh meninggal dunia, 
juga dihapus. 

Ketidakberpihakan UU dan Perppu ini kepada buruh juga terlihat dengan 
dihapusnya pasal 152, yang sebelumnya, mewajibkan perusahaan melapor pada 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika akan memecat 
buruh. Dengan kata lain, peran negara untuk mengawasi praktik PHK sepihak, 
dikurangi. 

Dengan adanya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, jaminan 
kompensasi serta mekanisme PHK menjadi tidak jelas. Alasan PHK dapat 
ditambahkan oleh pengusaha melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, 
dan Perjanjian Kerja Bersama.

Jika PHK terjadi karena alasan perusahaan tutup karena force majeur atau karena 
mengalami kerugian, juga tidak ada kewajiban perusahaan membuktikannya 
melalui laporan keuangan dua tahun terakhir sebagaimana diatur pasal 164 ayat 
2 UU Ketenagakerjaan. PHK dengan alasan perusahaan tengah berada dalam 
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keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang  sebelumnya 
tidak diatur oleh UU Ketenagakerjaan kini diatur oleh UU Cipta Kerja dan 
Perppu Cipta Kerja. 

Jika dikaitkan dengan pengaturan pada klaster-klaster lain seperti tata 
ruang, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan perizinan, Perppu Cipta Kerja 
mempermudah relokasi industri sebagaimana telah terjadi sekitar 10 tahun 
terakhir. Kemudahan ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk berlomba-
lomba memindahkan perusahaannya ke wilayah dengan upah yang lebih murah 
sebagai praktik race to the bottom. Alih-alih “menciptakan lapangan kerja,” 
relokasi industri hanya merupakan praktik perekrutan buruh di wilayah industri 
baru diiringi dengan penciptaan pengangguran di wilayah industri lama.

Dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh Perppu Cipta Kerja tidak hanya 
akan dialami oleh buruh secara individual, tapi juga berdampak secara kolektif. 
Maksudnya, kolektivitas buruh yang terwujud dalam bentuk serikat buruh juga 
akan mengalami dampak negatif, karena:

1. Minimnya kepastian kerja dapat meningkatkan kekhawatiran buruh untuk 
bergabung ke serikat buruh.

Buruh yang berserikat akan lebih rentan untuk kehilangan pekerjaan karena 
ketidaksenangan pengusaha akan kehadiran serikat buruh. Dengan berbagai 
ancaman ataupun intimidasi dari pengusaha, buruh akan takut bergabung 
menjadi anggota serikat buruh. Karena itu, butuh upaya ekstra bagi serikat 
buruh untuk merekrut anggota.

2. Beban kerja tinggi dan upah murah menjadikan buruh lebih memprioritaskan 
kerja daripada berserikat.

Tuntutan beban kerja tinggi akan menyita waktu sehingga buruh tidak 
memiliki kesempatan untuk mengikuti agenda serikat buruh. Selain itu, upah 
rendah memaksa buruh menerima atau memilih lembur, dengan harapan 
upah lembur dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup.

3. Relokasi industri menghilangkan kekuatan serikat buruh yang sudah 
terbangun di wilayah industri lama.
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Anggota serikat buruh di wilayah industri lama akan menjadi pengangguran 
sebagai dampak relokasi industri. Di sisi lain, serikat buruh dituntut 
untuk membangun kekuatan di wilayah industri baru dengan tantangan 
sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan 2.

Dengan demikian, serikat buruh akan mengalami penurunan union density 
rate (perbandingan antara buruh yang berserikat dengan total keseluruhan 
buruh). Penurunan ini akan menurunkan posisi tawar gerakan buruh sehingga 
pemerintah dan pengusaha relatif lebih mudah menolak tuntutan-tuntutan 
buruh.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, jelast Perppu Cipta Kerja merupakan 
instrumen hukum yang ditujukan untuk menciptakan kondisi precarious 
work, kondisi kerja yang buruk dan tidak aman, karena buruh bekerja nyaris 
tanpa perlindungan. Risiko bisnis pengusaha dikurangi atau bahkan dialihkan 
kepada buruh. Proses pencarian laba pengusaha lebih dijamin. Di sisi lain, 
buruh melakukan pekerjaan tanpa jaminan kesejahteraan dan dapat kehilangan 
pekerjaan sewaktu-waktu.
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Bagian III
Kemudahan menguasai pesisir dan pulau-pulau kecil 

Untuk tata kelola wilayah pesisir, Perubahan Undang-Undang no 1 tahun 2014 
tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K) dalam Perppu Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hanya memperparah perampasan ruang 
hidup masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan semakin berdampak 
pada privatisasi ruang pesisir yang dapat menyingkirkan nelayan, masyarakat 
adat, dan masyarakat pesisir.

Perppu ini memudahkan pelaku usaha menguasai wilayah pesisir melalui 
mekanisme ‘Perizinan Berusaha’ yang justru memangkas sejumlah ketentuan 
perizinan, tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup, memperluas 
kewenangan pemerintah pusat, dan menghalangi akses rakyat pada kebijakan 
pembangunan. 

Penguasaan pesisir dimudahkan mulai dari teras pembuatan kebijakan. Rencana 
Zonasi (RZ) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP). 
Dalam membuat RTRP, Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Tata 
Ruang Nasional (RTRN). Kewenangan yang terpusat pada Pemerintah Pusat 
mengatur pembagian kawasan dan pola ruang serta kegiatan yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan. Pembuatan kebijakan yang sentralistik dapat menghalangi 
akses nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat pesisir untuk berpartisipasi 
dalam pembuatan kebijakan.

Dalam pasal 1 ayat 1 frasa Pemerintah Pusat menggantikan semua frasa yang 
menyebutkan Pemerintah, Kementerian atau lembaga negara dalam UU WP3K. 
Penyamaan frasa menimbulkan ketidaktegasan kewenangan kementerian atau 
lembaga negara atas pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau kecil. Ini bisa 
menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan. Ini 
juga disebut lagi pada ayat 41  yang terang menggerus prinsip otonomi daerah. 

Pasal 1 ayat 14, 18, 19, dan pasal 60, mengganti ‘Izin Pengelolaan’ dengan 
‘Perizinan Berusaha’. Dalam Perppu, konsep Perizinan Berusaha sebagai legalitas 
menjalankan usaha ini, tidak jelas mekanismenya. Ini tentu bertentangan 
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dengan konsep penguasaan kekayaan alam oleh negara yang dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi tahun 2011 tentang uji materi UU WP3K dinyatakan,  
konsep perizinan ditetapkan lebih luas dan komprehensif untuk mencegah 
penyalahgunaan pemanfaatan sumberdaya laut. 

Pada pasal 1 juga disisipkan ayat 14a  yang menambah ketentuan memperkuat 
kedudukan proyek pembangunan kawasan berlabel strategis nasional dari 
Pemerintah Pusat. Masalahnya, tak ada kriteria atau indikator untuk Proyek 
Strategis Nasional (PSN). Ia ditetapkan begitu saja oleh Pemerintah Pusat 
melalui Peraturan Presiden yang secara prosedur tidak melibatkan partisipasi 
masyarakat sipil.

Selain itu dihapusnya Rencana Zonasi Rinci (ayat 17) dan Izin Lokasi (ayat 
18) semakin menguatkan keleluasaan membagi-bagi ruang pada kepentingan 
usaha. Akibatnya ruang-ruang hidup rakyat akan semakin sempit. 

Perppu ini juga menghilangkan pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  yang mengatur 
Rencana Strategis, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Pengelolaan 
wilayah pesisir.  Pada PP 21/2021, Rencana Strategis, Rencana Pengelolaan 
dan Rencana Aksi Pengelolaan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang dan 
Rencana Detail Tata Ruang. Ini semakin menunjukkan maksud Pemerintah 
untuk ‘menyederhanakan’ pembuatan kebijakan pengelolaan kekayaan alam. 

Diantara pasal 7 dan 8 juga disisipkan 3 pasal 7a, 7b, 7c yang mengatur lebih lanjut 
soal integrasi rencana tata ruang. Ini menghiraukan upaya evaluasi terhadap 
pemanfaatan ruang dan pembangunan kawasan strategis yang punya dampak 
buruk pada lingkungan hidup. Di sini, Perppu memberikan kewenangan yang 
besar pada Pemerintah Pusat mengenai pengaturan pemanfaatan tata ruang. 

Di antara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan pasal 16a yang  mengubah konsep 
perizinan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Istilah 
kesesuaian ini multitafsir, cenderung merujuk pada kemudahan untuk 
memanfaatkan ruang laut, karena tidak ada penekanan perizinan yang lebih 
tegas untuk mengatur pemanfaatan untuk bidang usaha. 

Ada juga sisipan pasal 17a yang justru mengenyampingkan proses perizinan. 
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Padahal proses perizinan penting untuk mencegah rusaknya ekosistem maupun 
penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Belum lagi pasal 22a yang memfasilitasi pemanfaatan ruang dengan mekanisme 
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, tidak memerlukan 
penyelarasan dengan rencana tata ruang. Instansi pemerintah dengan mudah 
merampas ruang hidup atas perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
secara langsung. 

Ini didukung pasal 26a yang menghapus rekomendasi dari Pemerintah Daerah 
untuk pemberian izin dalam penanaman modal. Praktis ini memberi kemudahan 
pada investasi asing dan membuka kran perampasan ruang hidup dengan alasan 
investasi. 

Di dalam Perppu,  RZ diintegrasikan ke dalam RTRP yang mengacu pada RTR 
Nasional (RTRN). Artinya pemerintah pusat yang mengatur pembagian kawasan 
dan pola ruang, serta kegiatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di 
wilayah pesisir. Aturan yang sentral dari pusat ini akan menghalangi akses 
nelayan  masyarakat adat, dan masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dalam 
pembuatan kebijakan.

Masalah lain, kebijakan terpusat ini, longgar, terutama untuk memudahkan 
proyek pemerintah berlabel PSN. Perppu Cipta Kerja memposisikan PSN dengan 
istimewa. Meskipun PSN tidak terdapat dalam RTRP dan RZ, atau RTRP dan RZ 
belum ditetapkan, PSN tetap dapat dilaksanakan berdasarkan RTRN atau RTR 
Laut. 

Padahal, PSN tidak lepas dari permasalahan. Di Sulawesi Utara misalnya, 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang sebagai area inti pembangunan 
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menghalangi akses nelayan Desa 
Paputungan terhadap laut. Mereka terpaksa memutari lokasi KEK untuk 
mencapai dermaga. Ini menambah beban dan modal kerja nelayan.

Ada juga Jalan Tol Manado-Bitung yang merusak situs adat mata air Aer Ujang 
di Kota Bitung. Meskipun masyarakat adat melakukan penolakan, Pemerintah 
Pusat bergeming dan melanjutkan pembangunan jalan tol yang akhirnya 
menggerus mata air. 
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Sebelum berlakunya Perppu Cipta Kerja, perampasan ruang pesisir telah terjadi 
dan akan semakin parah setelah berlaku. Meskipun Perppu mengatur hak 
masyarakat adat dan masyarakat tradisional untuk terlibat dan dihormati dalam 
pembuatan kebijakan pesisir, nyatanya semua itu hanya semu belaka. 

Masyarakat adat Bantik di Manado dan kelompok nelayan Tuminting telah 
menolak reklamasi pesisir Manado sejak tahun 2010. Akan tetapi, Pemerintah 
Daerah Sulawesi Utara tetap melanjutkan pembangunan reklamasi tanpa 
mengindahkan penolakan masyarakat.

Lantas, bagaimana jika pemilik ‘Perizinan Berusaha’ melanggar aturan?
 
Pasal 26f memang menambah ketentuan sanksi administratif bagi orang yang 
memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau kecil tanpa Perizinan Berusaha. 

Namun pada pasal 50 dinyatakan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pesisir. Tidak ada penegasan 
aturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Mereka bisa saling ‘lempar tangan’ mengenai pencabutan izin terhadap izin 
yang bermasalah. 

Pasal 71a juga tidak menegaskan sanksi administratif buat KKPR bermasalah. 
Pada pasal 75 ada ancaman pidana untuk orang yang tidak memiliki Perizinan 
Berusaha yang menggantikan Izin Pengelolaan. Sedangkan KKPR yang 
menggantikan Izin Lokasi menurut Pasal 75 UU WP3K tidak diatur dalam 
Perppu perihal ancaman pidananya kepada setiap orang yang tidak memiliki 
KKPR.

Sementara pada pasal 51 kewenangan menteri di bidang perairan pesisir 
dalam menerbitkan izin yang memiliki dampak penting dan cakupan luas juga 
diserahkan kepada pemerintah pusat.

Akhirnya, perampasan ruang hidup yang telah terjadi, berpotensi terus terjadi 
setelah adanya Perppu Cipta Kerja yang dapat melanggar hak nelayan dan 
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masyarakat adat atas hidup, lingkungan hidup yang sehat, standar hidup yang 
layak, serta hak atas pembangunan. 

Konflik yang timbul dari perampasan ruang juga berpotensi melahirkan 
pelanggaran HAM yang lebih meluas, seperti hak atas kebebasan berpendapat, 
hak untuk bebas dari kekerasan, dan hak untuk bebas dari penangkapan 
sewenang-wenang. 

Lebih parah lagi, privatisasi ruang pesisir dapat menambah dampak buruk 
perubahan iklim. Dalam hal ini, masyarakat adat, nelayan, perempuan, kelompok 
disabilitas, kelompok gender minoritas, dan kelompok minoritas lainnya akan 
menjadi kelompok yang paling rentan terlanggar haknya.
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Bagian IV
Mengancam pangan dan petani

Dalam klaster pertanian pasal 28, ada enam undang-undang yang berubah 
yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 
Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan.

Alih-alih menjawab permasalahan anjloknya harga hasil pertanian 
petani akibat impor hasil pertanian, Perppu Cipta Kerja ini justru 
melegitimasi praktik impor.  Caranya dengan menghapus aturan 
pidana terhadap importir tanpa ada pertimbangan ketersediaan bahan 
pangan dalam negeri. Penghapusan aturan pidana ini merupakan 
pilihan salah kaprah dan memperkokoh praktik liberalisasi pangan yang 
berdampak langsung terhadap penurunan harga jual petani dalam negeri.  

Dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  pasal 15 Perppu tidak mengatur 
kewajiban pengutamaan produksi pertanian maupun ketercukupan kebutuhan 
konsumsi dalam negeri sebagai salah satu syarat melakukan impor komoditas 
pertanian. Ini langkah keliru dan berakibat fatal terhadap kesejahteraan petani 
dalam negeri dan akan berdampak terhadap liberalisasi komoditas pertanian. 
Konsekuensinya, produk dalam negeri akan bersaing ketat dengan produk 
impor dan harga hasil pangan menjadi fluktuatif atau turun naik.  

Selain itu, pada pasal 30 meskipun dalam poin perubahan terdapat diksi 
‘melindungi kepentingan petani terhadap impor’, pasal ini tidak jelas mengatur 
sejauh mana syarat seseorang atau badan usaha dapat melakukan impor 
komoditas pangan. Aturan sebelumnya, syarat impor diatur dengan jelas, salah 
satunya wajib mementingkan kondisi ketersediaan komoditas pertanian serta 
cadangan pangan dalam negeri. Jika poin ini dihapus, petani akan rugi. 

Ini bertolak belakang dengan mimpi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai 
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lumbung pangan dunia dengan membangun beberapa proyek food estate dan 
kawasan ketahanan pangan lain.

Selanjutnya, penghapusan pasal 101 tentang pidana terhadap orang yang  
mengimpor pangan tanpa memperhatikan ketersediaan dan ketercukupan 
komoditas pertanian dalam negeri, merupakan deregulasi yang akan 
memperkaya sindikat importir pangan. Memudahkan seseorang melakukan 
impor sembarangan, akan menurunkan harga komoditas pangan hasil produksi 
petani dalam negeri. Sekali lagi, petani yang akan rugi. 

Tidak hanya meliberalisasi hasil pertanian, Perppu ini juga melegitimasi 
hadirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) sektor pertanian. Data BPS per Agustus 
2020 sektor ini menyerap 30% tenaga kerja lokal. Namun, pasal 15 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, menghapus 
syarat untuk mempekerjakan TKA oleh pelaku usaha. Pekerja asing bebas bekerja 
di Indonesia tanpa syarat dan aturan yang jelas. Ini akan berdampak terhadap 
minimnya serapan tenaga kerja dalam negeri dalam sektor hortikultura. 

Idealnya, TKA boleh bekerja di dalam negeri saat keahlian mereka dibutuhkan 
untuk transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Tidak adanya aturan 
jelas soal TKA ini, akan mempersempit kesempatan kerja pekerja lokal. 

Selain itu, pada pasal 35 ada penambahan larangan mengedarkan Sarana 
Hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, persyaratan teknis minimal, 
dan/ atau tidak memenuhi Perizinan Berusaha. Ini menghambat petani 
kreatif menciptakan produk tanaman. Pasal ini juga bisa jadi alat untuk 
mengkriminalisasi petani, yang dalam banyak kasus dilakukan oleh perusahaan 
benih besar.

Perppu CK sejatinya akan mereduksi prinsip dan cita-cita menjadikan Indonesia 
berdaulat dalam sektor pangan. Sebab salah satu substansi yang sangat 
krusial dalam perubahan ini tak ubahnya menjadikan petani sebagai objek 
pembangunan.
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Bagian V
Merusak hutan

Perppu Cipta Kerja sebagai kelanjutan ambisi Pemerintah Indonesia dalam 
Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanjutkan ambisi untuk 
mengubah orientasi kebijakan kehutanan di Indonesia. Sejak adanya Undang-
Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), pengukuhan 
kawasan hutan sudah bermasalah. Secara faktual ia mendiskriminasi atau 
meminggirkan klaim atau fakta adanya pihak ketiga dalam kawasan hutan 
tersebut, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal. Perppu ini justru 
memperburuk masalah struktural yang sudah ada dalam UU Kehutanan. 

Setidaknya ada enam hal dalam Perppu ini yang bisa memicu kerusakan hutan. 

Pertama, problematika istilah ‘strategis’. 

Dalam konteks kewenangan, istilah strategis yang sebelumnya mewajibkan 
persetujuan DPR RI sebagai prinsip perimbangan kekuasaan, dalam Perppu 
ini, dihapuskan, termasuk dalam pengukuhan kawasan hutan, perubahan 
peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 

Mengenai orientasi, istilah ‘strategis’ mengubah orientasi yang sebelumnya 
merujuk pada orientasi ekosistem lingkungan, kondisi sosial ekonomi bagi 
generasi sekarang dan mendatang, menjadi ekosistem investasi dan kemudahan 
berusaha. 

Pasal 15, khususnya ayat 4, tentang percepatan pengukuhan pada daerah yang 
“strategis” berkaitan dengan pasal 4 ayat 2, pasal 19 ayat 2, dan pasal 38 ayat 
5. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 2, pelaksanaan kewenangan pemerintah yang 
menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dilakukan dengan persetujuan DPR. 
Tapi, pada pasal 19 ayat 2 dan pasal 38 ayat 5  poin persetujuan DPR justru 
dihapuskan. Jadi tidak ada prinsip perimbangan kekuasaan dan membuka 
ruang tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah. 

Dalam banyak kasus, pasca pengukuhan kawasan hutan, selain meminggirkan 
klaim atau fakta adanya masyarakat, juga menjadi dalih mengakomodir 
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kepentingan korporasi melalui pelepasan kawasan atau membiarkan aktivitas 
eksploitasi dengan dalih mengurangi atau meniadakan pengawasan. Artinya, 
istilah ‘strategis’ ditafsirkan sebagai daerah pembangunan untuk bisnis oleh 
negara maupun swasta.  

Dengan adanya perlakuan khusus bagi daerah strategis, maka pengukuhan 
kawasan hutan yang masih terdapat klaim masyarakat adat atau warga lokal, 
akan semakin terabaikan. Tentu ini mengancam ruang hidup petani yang tinggal 
di dalam atau sekitar klaim kawasan hutan. 

Kedua, soal pengukuhan dan kecukupan kawasan hutan. Pasal 18 menghapus 
ketentuan minimal 30% kawasan hutan sebagaimana diatur sebelumnya. 
Tidak ada alasan (raison d’etre)  untuk mengalokasikan 30% kawasan hutan, 
kekhususan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pulau. Ketentuan ini penting karena 
Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah 
dan intensitas hujan yang tinggi. Selain itu konfigurasi daratan bergelombang, 
berbukit dan bergunung, membuat suatu wilayah rentan gangguan keseimbangan 
tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air. Ini juga sebagai 
peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat.

Meniadakan batas minimal 30% artinya membolehkan dan membenarkan dalih 
kondisi fisik dan geografis yan tidak terjelaskan secara detil, bebas digunakan 
untuk mengurangi luas kawasan hutan dari luas yang telah ditetapkan 
sebelumnya, terutama untuk memuluskan PSN dan/atau proyek pembangunan 
lainnya yang potensial merusak dan meminggirkan masyarakat. 

Ketiga, peminggiran scientific evidence, pada pasal 19, hanya menjadikan bukti 
berdasarkan sains hanya menjadi dasar pertimbangan, bukan pertimbangan 
utama atau primer dalam menentukan kawasan hutan. 

Dihapusnya frasa “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai 
strategis”, artinya meniadakan pertimbangan potensi adanya perubahan yang 
berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan 
gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan 
generasi sekarang dan akan datang.

Dari pasal ini juga terlihat tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan 
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perubahan fungsi kawasan hutan menjadi tidak jelas. Perubahan penjelasan 
pasal meniadakan hal konkrit yang masih perlu diatur seperti kriteria fungsi 
hutan, cakupan luas, pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan tata cara 
perubahan.

Keempat, problematika sentralisasi perizinan yang membuat politik perizinan 
menjadi sentralistik ke pemerintah pusat, dan potensial memperlebar 
kesenjangan. Tentu saja, sentralisasi menjadi karpet merah bagi korporasi 
besar, tetapi menyulitkan bagi perorangan maupun koperasi.

Meniadakan persetujuan rakyat, berarti merusak sistem perimbangan 
kekuasaan, menghilangkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang 
berada dalam klaim kawasan hutan, merusak kondisi lingkungan dan sosial 
ekonomi masyarakat serta menghilangkan hak hidup generasi sekarang dan 
mendatang. 

Seperti klaster lain yang memuat Perizinan Berusaha, dalam klaster ini, pasal 
26, 27, 28, 29, Perizinan Berusaha menjadi karpet merah buat korporasi besar 
untuk memonopoli segala hal dari hutan. 

Kelima, masalah subyek penerima izin.  Ada penyamarataan antara perorangan, 
koperasi, BUMN, BUMD, dengan BUMS, terutama dalam pemanfaatan kawasan 
dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.  Ini terlihat pada pasal 27 yang 
menghapus klasifikasi subjek penerima izin dari tiga jenis perizinan. Artinya, 
BUMN, BUMD dan BUMS juga bisa memperoleh izin usaha pemanfaatan 
kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, termasuk perusahaan asing. 
Siap-siap melihat perusakan hutan semakin massif karena pasal 31 juga 
meniadakan upaya penataan ulang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan. 

Keenam, potensi meningkatnya kriminalisasi dan hilangnya pidana korporasi. 
Sejumlah ketentuan pidana yang telah dicabut- bahkan telah dinyatakan 
inkonstitusional- dihidupkan kembali dan mengancam masyarakat sekitar 
kawasan hutan. Namun, di sisi lain, ketentuan pidana bagi korporasi justru 
dihapuskan, sehingga semakin sulit untuk menjerat beneficial ownership 
(penerima manfaat) korporasi yang melanggar tindak pidana kehutanan. 

Pada pasal 50 yang mengatur soal pendudukan kawasan hutan-yang sebetulnya 
tak perlu diatur ulang-malah membuka potensi kriminalisasi petani dengan 
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ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda Rp7,5 miliar. Anehnya, 
pasal 14 justru menghapus pidana korporasi yang akan semakin menyulitkan 
menjerat penerima manfaat dari perusahaan yang melanggar atau melakukan 
tindak pidana. 
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Bagian VI

Lingkungan sumber devisa

Arah politik hukum yang menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai 
sumber devisa utama dalam liberalisasi ekonomi tertuang dalam konsideran 
huruf g Perppu Cipta Kerja: 
bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi 
dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya 
rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan 
pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan 
berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus 
direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing 
dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang 
dimuat dalam Undang-undang tentang Cipta Kerja. 
 
Secara tidak langsung ketentuan konsideran tersebut mencoba membuka kran 
bagi investor untuk menanamkan modal usahanya ke Indonesia. Presiden 
Jokowi percaya diri mengobral sumber daya alam dan lingkungan kepada para 
investor asing. 

Realisasi investasi periode triwulan II 2022 memang mengalami peningkatan. 
Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2022 
mencatat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp139 triliun, 
dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp163,2 triliun. Presiden Jokowi 
juga mengklaim melalui Perppu Cipta kerja tahun 2023 akan mencapai target 
iklim investasi sebesar Rp1.200 triliun. Investasi terbanyak didominasi oleh 
sektor konstruksi dan bangunan, yang juga menjadi penyumbang dalam 
perusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah berkaitan dengan investasi 
pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN).

Turunan pasal per pasal dari Perppu Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup tak 
jauh beda dengan substansi yang diatur di dalam UU Cipta Kerja. Berikut adalah 
pasal-pasal kontroversial yang tidak diperbaiki dalam Perppu CK: 

1. Pasal 21 dan pasal 36, memberikan kemudahan setiap orang dalam 
memperoleh “persetujuan lingkungan” dan menghapus klausul izin 
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lingkungan. Ini dikuatkan lagi pada pasal 37 yang mengintegrasikan izin 
lingkungan dengan Perizinan Berusaha setelah didapatkan persetujuan. 
Artinya,  izin usaha berada  pada rezim yang berbeda meski prosesnya 
harus dilakukan melalui persetujuan lingkungan. Dalam pasal ini, 
kewenangan menteri, gubernur, bupati atau walikota untuk menolak 
permohonan izin, dihapus. 

2. Pasal 61 izin pembuangan (dumping) tak lagi dikeluarkan oleh menteri 
atau pemerintah daerah, namun pemerintah pusat. 

3. Pasal 24, ada pelemahan terminologi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Amdal) sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan 
lingkungan hidup menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Tim uji 
kelayakan terbatas pada Pemerintah Pusat, daerah dan ahli bersertifikat. 

4. Pasal 25, ada pembatasan hak masyarakat dalam penyusunan Amdal 
terbatas pada masyarakat terdampak langsung. 

5. Pasal 26 menghapus ketentuan untuk mengajukan keberatan terhadap 
informasi dokumen Amdal dari masyarakat terdampak, pemerhati 
lingkungan hidup atau siapapun yang terpengaruh atas segala keputusan 
dalam proses Amdal. 

6. Pasal 88 menghilangkan prinsip strict liability yang membuat masyarakat 
harus membuktinya dulu jika menemukan kerusakan lingkungan hidup 
karena limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

7. Pasal 162 adalah pasal karet untuk menjerat masyarakat atau aktivis 
pejuang lingkungan hidup yang merintangi aktivitas pertambangan yang 
merusak lingkungan hidup. 

8. Pasal 18 menghapus minimal luas kawasan hutan 30% dari Daerah 
Aliran Sungai (DAS) juga diubah.

9. Pasal 110 a dan b memberlakukan pemutihan pelanggaran izin berusaha 
di kawasan hutan. Ini jalan bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan 
persyaratan administrasi paling lambat 2 November 2023.

10. Pasal 128 a memberikan subsidi untuk oligarki dan royalti 0% bagi 
perusahaan yang melakukan nilai tambah terhadap tambang batu bara. 
Ini diperkuat dengan adanya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

11.  Pasal 38 ayat 3 menghapus kewenangan menteri dan persetujuan 
DPR soal penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai oleh 
pemerintah pusat. 
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Bagian VII
Pengadaan tanah kepentingan umum untuk investor dan 

Agraria 
 
Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 
02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengandung banyak masalah baik aspek 
formil dan materil. Di  klaster pengadaaan tanah untuk kepentingan umum akan 
semakin memperderas perampasan lahan dan membuat banyak masyarakat 
mudah kehilangan tanah dengan dalih “kepentingan umum”.

Ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bermula dari Undang 
Undang Nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum, kemudian diubah dalam UU Cipta Kerja-yang telah dinyatakan 
inkonstitusional- lalu dihadirkan kembali dalam Perppu Cipta Kerja. Untuk 
pengadaan tanah, UU Cipta Kerja dan Perppu secara substansi sama, tak ada 
perubahan.

Ada beberapa pasal bermasalah diantaranya penambahan objek pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum seperti tanah kas desa, tanah wakaf dan 
kawasan hutan. Penambahan objek ini dapat mengambil tanah tanah kas desa 
yang selama ini menjadi sumber penghidupan di desa dan tanah wakaf yang 
selama ini banyak diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti 
masjid dan sekolah, dengan dalih kepentingan umum. Ada penambahan di 
objek kawasan pengadaan tanah seperti kawasan industri hulu dan hilir minyak, 
gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwista, kawasan 
ketahanan pangan dan kawasan pengembangan teknologi.

Perppu ini mempermudah proses pengadaan tanah, terutama tanah dibawah 
5 hektar yang bisa langsung dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanpa 
konsultasi publik. Ini akan mengabaikan hak masyarakat terdampak atau 
mereka yang menolak pembangunan.

Pasal  8, 10, 14, 19, 24, 28, 34 dan 39 UU ini tidak mengalami perubahan dan 
tetap meninggalkan masalah.

Pasal 8 misalnya memunculkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat 
di antaranya:
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Pertama, penambahan frasa kawasan tanah kas desa pada ayat 2 mempengaruhi 
tata kelola dan tata guna tanah kas desa yang selama ini menjadi penghidupan 
masyarakat desa yang mendayagunakan tanah kas desa untuk bertani, berkebun 
dan pemukiman warga. Ini akan menghambat kemajuan reforma agraria melalui 
tanah kas desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Kedua, penambahan frasa tanah wakaf, juga dalam ayat 2, akan memunculkan 
risiko pengalihan secara serampangan terhadap tanah wakaf yang selama ini 
dijadikan objek pembangunan fasilitas umum oleh masyarakat seperti masjid, 
lahan pemakaman dan institusi pendidikan. Biasanya pewakaf memberikan 
tanahnya untuk masyarakat yang tidak punya lahan untuk digarap. Undang-
Undang Wakaf mengatur mengenai aspek pidana jika ada orang, termasuk 
penerima wakaf (Nazhir), yang menjual ataupun mengalihkan hak tanah wakaf.

Pasal 10, ada 6 penambahan peruntukan kawasan yang tercantum dalam point 
r, s, t, u, v, w, x, untuk Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak Gas, Kawasan 
Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan 
Pangan dan Kawasan Pengembangan Teknologi.

Penambahan 6 kawasan ini dalam aspek pengadaan tanah tidak cocok dengan 
frasa kepentingan umum, sebab frasa kepentingan umum memiliki parasyat 
utama yakni memerlukan dana APBN yang berasal dari uang rakyat. Artinya, 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus menjawab kebutuhan rakyat 
banyak berupa fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat.

Penambahan kawasan tersebut sejatinya bukan kemauan dan kehendak rakyat. 
Proyek-proyek ini hanya dapat diakses oleh kepentingan oligarki yang butuh 
intervensi kekuatan kapital dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proyek-
proyek monopolistik ini berdampak serius terhadap degradasi lingkungan akut.

Proses konsultasi publik dalam pengadaan tanah juga akan lebih dominatif 
karena pada pasal 19 dasar kesepakatan lokasi rencana pembangunan hanya 
pihak yang dianggap berkepentingan saja seperti pemilik tanah, pengelola, dan 
pengguna barang milik negara atau daerah. Ayat 7 pasal ini juga menyebut jika 
ketiga pihak tidak datang dalam proses konsultasi publik dengan undangan 
secara patut sebanyak tiga kali, dianggap telah bersepakat. Dengan begitu 
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kealpaan beberapa pihak selain masyarakat terdampak, dapat dijadikan 
legitimasi.  Seringkali juga ada kesengajaan agar masyarakat terdampak tidak 
mendapatkan undangan konsultasi publik.   

Ini akan membahayakan masyarakat yang tidak mengerti hukum ataupun 
masyarakat yang tidak mendapat akses pendampingan hukum.

Di sisi lain, pengadaan tanah kurang dari 5 hektar berpotensi kuat berdampak 
buruk secara sosial, ekonomi dan lingkungan  hidup karena tidak memperhatikan 
aspek-aspek risiko.
Ini karena pasal 19a memberikan kemudahan dengan dalih efisiensi dan 
efektifitas untuk pengadaan tanah dibawah 5 hektar tanpa mewajibkan syarat 
konsultasi publik. Ini berpotensi kuat akan mengakibatkan hak masyarakat 
yang terdampak  dan menolak pembangunan dikebiri dan diabaikan. 

Ditambah lagi pasal 19c menyebutkan penetapan lokasi pengadaan tanah tidak 
memerlukan persyaratan kesesuaian kegiatan ruang, pertimbangan teknis, 
dalam atau di luar kawasan hutan atau pertambangan, di luar kawasan gambut 
atau sempadan pantai dan Amdal.

Ini diperkuat dengan pasal 24 yang memperpanjangan proses penetapan 
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dari total tiga tahun  (2 tahun 
diperpanjang 1 tahun)  menjadi total empat tahun dan enam bulan (3 tahun 
diperpanjang 1  tahun, dan ditambah lagi 6 bulan). Terlihat jelas hasrat untuk 
merampas tanah rakyat dengan perpanjangan waktu ini.

Perlu dicatat, bahwa upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum tak hanya 
dapat diartikan sebagai proses formalitas belaka, namun hal ini berdampak 
secara nyata terhadap dampak sistemik ekonomi, sosial dan budaya terhadap 
masyarakat terdampak.

Meskipun dalam pasal 34 ada penambahan pihak seperti ketua pelaksana 
pengadaan tanah, penilai dan masyarakat terdampak, tidak memberikan 
dampak apa pun selain hanya hegemoni dari pihak-pihak yang berkepentingan 
untuk merampas tanah masyarakat.
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Dalam Perppu terdapat perubahan dalam pasal 36 yang mengubah redaksi dan 
ketentuan pada ayat 2 yakni,  peraturan pemerintah tidak  mengatur pemberian 
ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana ayat 1 huruf a. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, 
pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Penambahan ketentuan mengenai Ganti Kerugian ini memberikan ruang tafsir 
sepihak oleh pemerintah untuk menyesuaikan kepentingan yang mengikutinya, 
sehingga dapat merugikan masyarakat terdampak. 

Penambahan ayat 3 mewajibkan pengadilan negeri, menerima penitipan Ganti 
Kerugian paling lama 14 hari, menunjukkan proses pemberian ganti rugi yang 
mengabaikan asas keadilan bagi masyarakat terdampak. 

Pihak pengadaan tanah dapat menetapkan nilai ganti kerugian secara semena-
mena dan dapat langsung melaksanakan pembangunan sekalipun masyarakat 
terdampak menolak dan melakukan perlawanan, tanpa harus menunggu 
keputusan pengadilan terkait bentuk dan besaran ganti kerugian. 

Penambahan ayat ini semakin memperkuat instrumen perampasan lahan atau 
tanah, dan membuka ruang konflik pertanahan melebar tanpa proses peradilan 
yang adil. 

Sektor agraria

Melalui perppu cipta kerja ini sektor agraria yang mengatur terkait dengan 
regulasi agraria/pertanahan Terdapat 22 Pasal sepanjang Pasal 125 sampai 
Pasal 147, jika membandingkan dengan UU Cipta Kerja Sebelumnya seluruh 
pengaturan dalam Perppu ini tidak mengubah substansi materiil sampai kepada 
diksi pasal. 

Serupa tidak berubah seperti dalam UU CK Perppu CK ini terkait dengan sektor 
agrarian mengandung muatan pengaturan terkait bank tanah, Hak Guna Usaha 
diatas hak pengelolaan, hak pengelolaan menjadi satu jenis hak atas tanah dan 
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hak milik satuan rumah susun untuk orang asing

Sama seperti di awal kemunculan Perppu Cipta Kerja ini tentunya menimbulkan 
problematika secara materiil maupun formil, menjadi suatu pertanyaan kritis 
apakah dengan adanya perppu cipta kerja ini ditujukan untuk penyederhanaan 
regulasi atau perizinan yang diperkirakan menghambat upaya untuk menarik 
investasi. 

Penyederhanaan dilakukan dengan merubah, menghapus UU asal dalam 
berbagai klaster untuk kemudian dirumuskan kembali dalam perppu, sehingga 
timbul pertanyaan hadirnya perppu ini bentuk penyederhanaan regulasi atau 
perubahan konsepsi peraturan di sektor pertanahan? 

Jika melihat seluruh pasal beberapa pengaturan konteks agraria dalam perppu 
cipta kerja ini semakin menegaskan bahwa tanah sudah bukan lagi diperuntukan 
kepentingan rakyat namun tanah didukung melalui regulasi menjadi satu unsur 
komoditas yang diperuntukan untuk aktor pemodal yang mengancam ruang 
hidup rakyat.

Sehingga walaupun tertulis “reforma agraria” tetapi itu hanya kamuflase. Tujuan 
sesungguhnya bukanlah untuk reforma agraria, tetapi untuk kepentingan 
pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pengembang. Justru tanah-tanah 
yang seharusnya dijadikan objek reforma agraria seluruhnya dijadikan objek 
bank tanah. Hal ini akan semakin memicu konflik agraria. Beberapa pasal 
bermasalah tersebut sebagaimana berikut:

1. Bank Tanah 
Pertama, pengaturan tentang Bank Tanah sebagaimana diatur dalam pasal 
125-135, Bank Tanah merupakan salah satu norma baru dalam Undang-Undang 
Cipta Kerja yang sebelumnya Bank tanah ini masuk kedalam tujuan utama pada RUU 
Pertanahan Pembentukan bank tanah ini kedepannya sebagai institusi yang berfungsi 
sebagai pendukung percepatan pengadaan tanah teruntuk pembangunan infrastruktur, 
bisnis properti sampai kepada kepentingan investasi Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK). Hadirnya institusi Bank tanah jika melihat kepentingan seperti kepentingan 
pembangunan nasional dan konsolidasi lahan ini erat dengan tujuan menjadikan tanah 
sebagai komoditas. Ini tentunya semakin menjauhkan dari cita-cita reforma agraria yang 
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sejati. 

Selaku institusi, Bank Tanah ini merupakan Lembaga profit yang dimana pembiayaan 
nya disokong dari APBN, penyertaan modal, Kerjasama pihak ketiga, pinjaman dan 
sumber lainnya. Melalui skema anggaran yang tertera dalam APBN dan investasi Swasta 
memberikan keleluasaan bank tanah kelak akan membeli tanah yang bersumber dari 
identifikasi lahan milik instansi pemerintah yang menganggur.

Bank tanah tetap memberikan hak pengelolaan bagi tanah yang akan dikelola Pada Undang-
Undang Cipta Kerja terdapat ayat (3) berganti frasa yang asalnya pemberian jangka 
waktu atas hak pengelolaan semula 90 tahun menjadi dapat diberikan perpanjangan 
dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan /atau dimanfaatkan dengan 
tujuan pemberian haknya. Walaupun ketentuan jangka waktu hak pengelolaan 90 tahun 
dihapuskan namun tetap saja beberapa luas klaim tanah negara di hak pengelolaan untuk 
dikelola bank tanah. Selain menyimpang Reforma Agraria, kehadiran Bank Tanah justru 
mempermudah praktik perampasan lahan.

2. Hak Pengelolaan 
Dalam hal substansi, hak pengelolaan sama dengan UU Cipta Kerja tanpa 
ada perubahan. Sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tidak 
mengenal Hak Pengelolaan. Munculnya Hak Pengelolaan menjadikan kondisi 
penguasaan tanah akan semakin kacau karena kontra terhadap wujud hak 
menguasai dari negara. Bahwa Hak menguasai negara mengacu kepada Pasal 
33 Ayat 3, dan bukan berarti Negara memiliki tanah. Pada putusan MK No.001-
021-022/PUU-1/2003 bahwa HMN berarti kebijakan pengaturan, pengurusan, 
pengelolaan dan pengawasan. Hal ini mengembalikan kepada konsep domein 
verklaring pada rezim Agrarische Wet masa kolonial yang secara tegas sudah 
dihapus dalam UUPA 1960.

Konsep Hak Pengelolaan menjadikan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, 
Bank tanah oleh pemerintah menjadi calo atau tuan tanah, Kembali bahwa 
menghidupkan konsep  domein verklaring ditengah negara non otokrasi.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh terhadap hak pengelolaan. 
Ini akan berdampak buruk mengingat dalam bab penjelasan tidak ditentukan 
mengenai “Keadaan tertentu” sehingga tidak ada kepastian tentang kepastian 
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yang secara hukum.

Posisi Hak Pengelolaan ini terbilang fleksibel karena sehingga masyarakat 
untuk dapat mengakses hak milik ini akan semakin tertutup karena penguasaan 
terhadap tanah bagi prinsipnya adalah itikad baik, sedangkan dalam undang-
undang ini pemberian hak pengelolaan kepada penerima hak tersebut tidak 
diatur secara jelas. Selain itu, Hak Guna Bangunan  sebagaimana  dalam pasal 
145 seolah tidak ada batasan waktu. 

3. Hak Milik Warga Negara Asing 

Pasal 143 sampai Pasal 145 WNA dan badan hukum asing dapat memiliki 
sarusun yang berdiri diatas tanah HGB, jelas melanggar konsepsi terkait 
tentang rumah susun dan melanggar asas pemisahan horizontal prinsip UUPA 
tentang kepemilikan hak atas tanah bagi WNA. jika mengacu kepada Undang-
Undang Pokok Agraria, hanya Warga Negara Indonesia saja yang memiliki hak 
atas tanah. Warga Negara Asing diberikan hak milik atas satuan rumah susun. 
Namun Undang-Undang Rusun menyatakan bahwa kepemilikan Warga Negara 
Asing atas satuan rumah susun tetap merujuk kepada pada ketentuan hak-hak 
atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria sehingga warga negara asing 
hanya diperbolehkan memiliki hak pakai. Dengan begitu, sesungguhnya hak 
milik rumah susun adalah bentuk lain hak pakai.

4. Tanda Bukti Elektronik 

Pasal 147 baik UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja menyatakan 
bahwa “tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak 
pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan 
dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik” 
Transformasi dokumen mengenai pertanahan menjadi berbentuk elektronik 
tentunya bisa menjadi masalah mengingat pendokumentasian administrasi 
pertanahan saja masih tidak transparan apalagi kewenangan ini akan ditarik 
kepada pemerintah pusat.
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