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ABSTRAK

Setelah terpilih kembali menjadi presiden, Jokowi bersama dengan Ma’aruf Amin
menetapkan 5 tahapan besar yang akan dilakukannya dalam jangka waktu 5 tahun
ke depan. Salah satunya melakukan perubahan kebijakan (deregulasi), yang
berbentuk UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun UU tersebut mendapat
penolakan oleh beragam elemen masyarakat dengan beragam alasan. Salah satu
alasanya adalah tentang dampaknya terhadap lingkungan hidup. Beragam pihak
menilai pemerintah dan DPR-RI selaku pemangku kebijakan hanya
mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan tidak memperdulikan dampak
kebijakan tersebut terhadap lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah ingin
melihat perspektif Pemerintah dan DPR-RI terhadap lingkungan hidup dan
mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat serta tingkat pengaruh dan
kepentingannya. Penelitian ini menggunakan teori neoliberal, konsep green
politics, dan konsep pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode
studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Pemerintah dan
DPR-RI dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah perspektif neoliberal dan
teridentifikasi 79 lembaga/individu (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam
pembahasan. Pemangku kepentingan tersebut memiliki tingkat pengaruh dan tingkat
kepentingan yang berbeda-beda. Saran dari hasil penelitian ini adalah
Pemerintah berserta DPR-RI harus menggunakan perspektif lingkungan, yang
memberikan jaminan masa depan kelangsungan lingkungan (biotik ataupun
abiotik) dalam menyusun suatu kebijakan publik dan harus melibatkan seluruh
elemen masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan yang merupakan penentu
nasib kehidupan warga negara.
Kata kunci: Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Lingkungan Hidup,
Pemangku Kepentingan
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ABSTRACT

After being re-elected as president, Jokowi together with Ma'aruf Amin set 5
major stages to be carried out in the next 5 years. One of them is making policy
changes (deregulation), in the form of the Omnibus Law on Job Creation.
However, the law was rejected by various elements of society for various reasons.
One reason is about its impact on the environment. Various parties assess that the
government and the DPR-RI as policy makers only consider economic interests
and do not care about the impact of these policies on the environment. The
purpose of this research is to look at the perspective of the Government and the
DPR-RI on the environment and identify the stakeholders involved and their level
of influence and interest. This research uses neoliberal theory, green politics
concept, and stakeholder concept. This research uses literature study method. The
results of this study indicate that the perspective of the Government and the DPRRI in the Omnibus Law on Job Creation is a neoliberal perspective and identified
79 institutions/individuals (stakeholders) involved in the discussion. These
stakeholders have different levels of influence and levels of interest. Suggestions
from the results of this study are that the Government and the DPR-RI must use an
environmental perspective, which provides future guarantees for environmental
sustainability (biotic or abiotic) in formulating a public policy and must involve
all elements of society in the preparation of a policy that determines the fate of
citizens' lives.
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PENDAHULUAN
Pergantian rezim pemerintahan di Indonesia selalu diikuti dengan gagasan atau
kebijakan yang berbeda dari rezim sebelum-sebelumnya. Kemenangan Jokowi pada Pilpres
2014 dimanfaatkan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Setelah mengakhiri masa
jabatannya sebagai presiden selama 5 tahun, Jokowi kembali mengikuti Pilpres di tahun
2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden diperiode kedua, Jokowi menyebut
terdapat lima hal pokok yang akan dilakukan bersama dengan Ma’ruf Amin dalam jangka
waktu lima tahun ke depan. Pernyataan itu disebut dalam pidatonya pada perayaan
kemenangan Pilpres, yaitu, pertama melanjuti pembangunan; kedua peningkatan sumber
daya manusia; ketiga menghapus hambatan investasi; empat melakukan reformasi
birokrasi; dan lima penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan
tepat (Kompas, 2019).
Di waktu lainnya, yakni pada sidang Paripurna MPR-RI dalam rangka melantik
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di bulan Oktober, Jokowi
menyebut upaya perubahan kebijakan (deregulasi) tersebut akan diwujudkan dalam bentuk
Omnibus Law. Tujuan dari dibentuknya undang-undang Omnibus Law menurut Jokowi
adalah untuk menyederhanakan regulasi dan membuat kondisi berusaha atau investasi yang
berkualitas, baik kepada para pebisnis, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan investor
luar negeri (Merdeka, 2020).
Omnibus Law adalah sebuah konsep perancangan peraturan perundang-undangan
yang karakternya akan mengubah pasal-perpasal dalam dua atau lebih peraturan induk
menjadi sebuah peraturan tunggal. Pada intinya Omnibus Law adalah bentuk penyederhanaan
beberapa undang-undang yang dinilai tidak selaras atau tumpeng tindih dengan cara
mencabut,

menambah,

atau

mengubah

beberapa

undang-undang

sekaligus

dan

menyatukannya dalam satu dokumen (Ismail, 2020). Omnibus Law umumnya banyak
dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law yang menganggap
yurisprudensi (putusan hakim) terdahulu sebagai sumber hukum yang utama, berbeda dari
negara dengan sistem civil law yang lebih mengutamakan keberadaan kodifikasi hukum
(pembukuan hukum) sebagai pengutamaan dalam menimbang putusan suatu kasus.
Omnibus Law versi Jokowi ini diberi nama Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)
yang berisi aturan bermacam-macam hal, yang kemudian disatukan untuk menghapus
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ketentuan sebelumnya. Lebih kurang ada 79 undang-undang dan 1.244 pasal yang akan
diubah menjadi UU Ciptaker, yang dibagi dalam 11 klaster pembahasan yaitu:
(1) Penyederhanaan Perizinan dengan 52 undang-undangdan 770 pasal; (2) Persyaratan
Investasi dengan 13 undang-undang dan 24 pasal; (3) Ketenagakerjaan dengan 3 undangundang dan 55 pasal; (4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Usaha Mikro
Kecil Menengah dengan 3 undang-undang dan 6 pasal; (5) Kemudahan Berusaha dengan 9
undang-undang dan 23 pasal; (6) Dukung Riset dan Inovasi dengan 2 undang-undang dan 2
pasal; (7) Administrasi Pemerintahan dengan 2 undang-undang dan 14 pasal; (8)
Pengenaan Sanksi dengan 49 undang-undang dan 295 pasal; (9) Pengadaan Lahan dengan
2 undang-undangdan 11 pasal; (10) Investasi dan Proyek Pemerintah dengan 2 undangundang dan 3 pasal; dan (11) Kawasan Ekonomi dengan 5 undang-undang dan 38 pasal
(Aliansi Rakyat Bergerak, 2020, hal. 24).
Namun belum sempat disahkan, UU Ciptaker mendapatkan penolakan dari berbagai
kalangan masyarakat dengan beragam alasan. Mulai dari kalangan buruh seperti organisasi
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) yang
menolak UU Ciptaker dengan alasan akan merugikan buruh, penolakan dari Amnesty
Internasional yang menganggap UU Ciptaker akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia
(HAM),

penolakan

dari

Aliansi

Rakyat

Bergerak

dengan

alasan

dalam proses

perancangan UU Ciptaker cacat prosedur, hingga penolakan yang dilakukan oleh beragam
LSM pemerhati lingkungan karena UU tersebut dinilai akan berdampak pada kerusakan
lingkungan. Namun walau mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat,
pemerintah dan DPR-RI tetap melanjutkan pembahasan UU tersebut, yang kemudian
rampung dan disahkan DPR-RI pada 5 Oktober lalu.
Pemerintah dan DPR-RI dinilai tidak mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan
sosial, maupun lingkungan ketika mengesahkan UU tersebut. Menurut Pusat Studi Konstitusi
(Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura Omnibus Law RUU
Ciptaker

hanya

memfokuskan pada aspek ekonomi

(Kompas,

2020). Kemudahan

yang ditawarkan UU Ciptaker hanya untuk kepentingan pengusaha atau pemodal, namun
bukan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam atau
sumber daya ekonomi. Contohnya, perubahan pada UU No 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada UU Ciptaker yang memperlonggar regulasi
serta memperlemah peran masyarakat atau LSM dalam menjaga keberlangsungan ekologis,
seperti penghapusan pasal 40 UU PPLH yang sebelumnya mengatur persyaratan untuk
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memperoleh izin usaha, pencabutan izin, dan kewajiban memperbaharui izin. Kedua,
keterlibatan pemerhati lingkungan dan hak gugat masyarakat atas dokumen Amdal (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan) yang sebelumnya tertera di Pasal 26 UU PPLH, pada UU
Ciptaker dihapus.
Ketiga, Pasal 88 UU PPLH yang mengatur tentang pertanggungjawaban tanpa
pembuktian unsur kesalahan terhadap penggunaan limbah B3 yang mengancam lingkungan
hidup, di UU Ciptaker dihapus pada frasa bertanggungjawab secara mutlak dan tanpa
pembuktian unsur kesalahan. Keempat, pasal 79 UU PPLH yang mengatur tentang pengenaan
sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, pada UU Ciptaker
dihapus.
Dengan alasan investasi dan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan DPR-RI
mengorbankan masyarakat dan ekologis. Dampak negatif dalam waktu dekat yang akan
terjadi adalah bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang semakin diperparah oleh
lahirnya UU Ciptaker. Dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2020, BNPB mencatat telah
terjadi 2.925 bencana alam yang terdiri dari bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor,
angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) (BNPB,
2020). Bencana banjir mendominasi dengan jumlah 1.065 kejadian, disusul angin puting
beliung 873 kejadian, dan longsor 572 kejadian. Akibat bencana tersebut 370 orang
meninggal, 39 orang hilang, 536 orang luka-luka. Sementara dalam kurun waktu tiga bulan
di tahun 2021, lebih kurang 873 bencana telah terjadi di Indonesia, yang didominasi oleh
bencana banjir yaitu sekitar 369 kejadian. Akibat bencana tersebut 4 juta orang terpaksa
mengungsi, sebanyak 54 ribu lebih rumah rusak, 277 jiwa meninggal, 12 orang hilang, dan
lebih 12 ribu orang luka-luka.
Bencana banjir yang sering kali terjadi di Indonesia bukan tanpa sebab. Menurut
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK) bencana banjir yang sering terjadi di tanah air dikarenakan curah hujan
yang tinggi (Forest Watch Indonesia, 2021). Berbeda dengan pernyataan aktivis lingkungan
bahwa banjir terjadi dikarenakan wilayah tutupan hutan yang telah kurang. Merujuk
penelitian Lisnawati (2012), hutan alam yang belum dibuka/dilakukan aktivitas ekstraktif
(terganggu) akan memiliki sistem pengeolaan air yang lebih baik jika dibandingkan kawasan
hutan yang sudah terganggu. Kawasan hutan yang tidak terganggu dapat menyerap air dalam
curah hujan yang besar, sebaliknya hutan alam yang sudah terganggu akan menurunkan daya
serap terhadap air. Hal tersebut terjadi karena karakter tanah di kawasan hutan alam yang
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masih terjaga.
Fenomena banjir yang diakibatkan oleh tutupan hutan yang berkurang terlihat pada
gambar I. Dari matriks tersebut terlihat bahwa tingkat risiko banjir akan semakin tinggia
pabila angka rasio tutupan hutan menurun. Selain itu, tampak pula pola yang berkaitan dari
waktu ke waktu antara angka tutupan hutan dengan risiko banjir. Pulau Jawa dapat adalah
contoh dari tingginya risiko banjir akibat akumulasi terpangkasnya hutan. Wilayah
Sumatera dan Bali Nusa semakin mendekati kondisi seperti di Pulau Jawa.
Pengetahuan sederhana terkait penyebab banjir akibat tutupan hutan yang
berkurang masih jarang terimplementasikan dalam sebuah kebijakan, terlebih pada
kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan dan mitigasi banjir (Forest Watch Indonesia,
2021). Curah hujan yang tinggi sering kali dituduh oleh pemerintah sebagai penyebab
utama bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Padahal bencana banjir tersebut merupakan
pertanda dari rusaknya hutan setempat. Akibat salah dalam menentukan akar masalah,
kebijakan pemerintah akhirnya masih hanya berfokus pada pengendalian wilayah sungai
(in-stream) seperti pembangunan pengendali banjir, sedangkan tata guna lahan wilayah
dataran banjir (off-stream) kerap dikesampingkan.
Gambar I M a t r i k s R a s i o T u t u p a n H u t a n T a h u n 2 0 1 7

S u m b e r : Forest Watch Indonesia ( F W I )
Dengan lahirnya UU Ciptaker, hutan akan semakin terancam dan bencana alam
akan lebih mungkin terjadi. Potensi bencana lebih jelas terlihat sejak disahkannya UU
tersebut yang mengandung pasal-pasal bermasalah, seperti: (1) Penghapusan pasal 18 UU
Nomor 41 tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban mempertahankan 30 persen kawasan
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hutan di setiap pulau; (2) Perubahan UU No 18 tahun 2013 pasal 7 terkait dengan pencegahan
perusakan hutan

dilakukan oleh

memperoleh izin

pemanfaatan

masyarakat, badan

hukum, dan/atau korporasi yang

hutan menjadi pasal 37 ayat 2 di UU Ciptaker semakin

mempertegas pemanfaatan hutan untuk berusaha; (3) Penghapusan Lembaga Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) pada UU No 18 tahun 2013 pasal 54; dan (4)
Perubahan ketentuan pidana dalam perusakan hutan dari kumulatif pidana & denda menjadi
alternatif (denda/pidana) pada UU No 18 tahun 2013 Pasal 82,83,
84, 85, 92, dan 93 menjadi Pasal 38 ayat 10-15 pada UU Ciptaker.
Berdasarkan pasal yang dikeluarkan, maka tampak pemerintah dan DPR-RI
mengabaikan terkait krisis lingkungan yang akan terjadi ke depan, tentang bagaimana
dampaknya terhadap kehidupan flora, fauna, atau manusia, atau bahkan masa depan bumi
itu sendiri. Pemerintah dan DPR-RI masih menganggap alam sebagai objek yang hanya untuk
dieksploitasi oleh manusia dan demi kepentingan manusia, namun bukan sebagai subjek yang
harus dijaga. Padahal lingkungan hidup sendiri harus dipahami sebagai oikos dalam bahasa
Yunani, yang artinya habitat tempat tinggal atau rumah tempat tinggal (Sonny, 2014,
hal. 42-43). Oikos tidak sekadar

rumah tempat

tinggal

manusia, tetapi sebagai

keseluruhan alam semesta dan seluruh interaksi saling pengaruh yang terjalin di dalamnya
antarmakhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan keseluruhan ekosistem.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melihat terdapat masalah dalam
penyusunan UU Ciptaker, khususnya pada perspektif yang digunakan oleh pemerintah dan
DPR-RI dalam memandang dan memposisikan lingkungan hidup. Walaupun demikian
penelitian ini harus dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian “Perspektif Pemerintah dan
DPR-RI dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup”.

TINJAUAN PUSTAKA
a. Teori Neoliberal
Neoliberalisme merupakan paham baru yang muncul pertama kali di Jerman
pasca-Perang Dunia I. Paham ini lahir dari sekelompok kecil ekonom dan sarjana hukum
yang berafiliasi dengan Freiburg School yang bercita-cita menghidupkan kembali
liberalisme klasik (Manfred dan Ravi, 2010, hal. 45). Namun, hampir tidak terdapat individu
yang secara terbuka menyatakan menganut neoliberalisme. Sejak diperkenalkan dalam dunia
akademik dan politik di awal 1990-an, hanya pengkritik yang menggunakan istilah tersebut
(Boas dan Gans-Morse, 2009, hal 36).
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Model neoliberal dilahirkan dari pemikiran Friedrich A. Hayek yang dituangkan
dalam bukunya The Road to Serfdom, Maret 1944 (Sianipar, 2016, hal. 11). Bahkan lebih
awal lagi neoliberalisme dapat ditelusuri di era depresi besar pada dekade 1930-an, dan
pada tulisan Ludwig von Mises yang mengkritik sosialisme (Sulubere, 2016, hal. 296). Karya
Mises dan Hayek mempercepat munculnya perdebatan kalkulasi kaum sosialis pada tahun
1920-1930an, yang mempersoalkan dorongan pembaharuan liberalisme ekonomi.
Dalam karyanya, Hayek menolak perencanaan aktivitas ekonomi yang dilakukan
oleh pemerintah. Hayek beranggapan bahwa economic planning adalah sebuah bencana.
Upaya pemerintah untuk mengimplementasikan ekonomi terencana, menurut Hayek hanya
akan menyebabkan munculnya beragam permasalahan yang dianggap sebagai jalan
menuju perbudakan (The Road of Serfdom). Konteks perbudakan yang Hayek maksud
ialah penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan individu, yang diartikan
tidak adanya satu pun tujuan individu yang dapat berhasil dicapai dengan tanpa melibatkan
intervensi negara. Individu pada akhirnya akan menjadi budak negara (Hayek, 1944, hal.
59-74).
Oleh karena itu, Hayek berpendapat bahwa negara hanya perlu memiliki peran:
(1) menjamin regulasi legal yang kongkrit untuk berkerjanya ekonomi (Hayek, 1944, hal.
17); (2) negara wajib menyediakan lingkungan yang baik untuk berkerjanya ekonomi yang
didasarkan pada pasar (negara harus mengambil peran yang tidak dapat dilakukan pasar
misalnya percetakan uang, pembentukan pasar, dan membangun jaringan) (Hayek, 1994, hal.
38-39); (3) Negara harus mengatasi masalah yang berpotensi terjadinya kegagalan pasar,
misalnya tidak adanya infastruktur, penggundulan hutan, atau upah buruh (Hayek,
1944, hal. 38-39); (4) Negara harus berhati-hati dalam aspek kebijakan subsidi, misalnya
terkait asuransi kesehatan, bencana, kecelakaan, dan sebagainya (Hayek, 1944, hal. 120122).
Penilaian Hayek di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model neoliberal
mencita-citakan

sistem

yang

cenderung

sama

dengan

kapitalisme

awal,

yang

menginginkan supermasi individu dan intervensi minimal pemerintah terhadap pasar, atau
dapat diartikan bahwa mekanisme pasar adalah aturannya dan tidak datang dari
pemerintah. Mekanisme pasar dibuat berdasarkan subjektifitas individu yang dinilai dapat
memberikan solusi atas kompleksitas pasar, sekaligus yang mengatasi masalah sosial.
Dalam konteks ini, pengetahuan individu tidak dituangkan dalam ranah lembaga
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masyarakat untuk menyelesaikan suatu problem. Oleh karena itu, menurut model
neoliberal pembentukan LSM atau serikat buruh itu dianggap tidak perlu.
Dalam bukunya, Milton Friedman (murid Hayek di Universitas Chicago) mengakui
adanya kebebasan memilih dalam model neoliberal atau diistilahkan freedom of choice.
Friedman menilai perlu adanya supermasi individu. Sehingga model neoliberal tidak
mempermasalahkan jika terjadi ketidakadilan distribusi pendapatan pada masyarakat. Apa
yang individu lakukan menentukan kehidupan masa depannya. Banyaknya lahir para
konglomerat merupakan manifestasi dari aktivitas individu yang didasari oleh kebebasan
memilih dan free market. Dampak sosial yang lahir oleh penguasaan ekonomi oleh
sebagaian kelompok tidak menjadi masalah dalam model neoliberal.
Secara terminologis, neoliberal menurut Harvey (2005) adalah teori yang
meletakkan kepercayaan penuh pada kebebasan individu untuk berusaha yang dijamin oleh
kerangka legal oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Negara menurut Harvey,
bertugas untuk menjamin dan melindungi aktivitas pasar dengan membentuk, misalnya
institusi keuangan, hukum, dan keamanan. Selain itu, infrastruktur (tol, air, kesehatan, lahan)
juga harus diperhatikan oleh negara demi berkerjannya pasar. Seperti definisi Harvey,
menurut Munck (2005) model ekonomi neoliberal, lebih menekankan pengaturan pasar oleh
pasar itu sendiri. Hal itu bertujuan untuk efesiensi sumber daya, dan cara yang paling baik
adalah dengan mekanisme pasar (Sianipar, 2016, hal. 13). Sementara intervensi pemerintah
terhadap pasar adalah tindakan yang wajib dihindari karena akan menyebabkan terhambatnya
logika pasar dan dapat menurunkan tingkat efesiensi ekonomi (Munck,
2005, hal. 61-62).
I. Prinsip-Prinsip Neoliberal
Terdapat beberapa prinsip pokok neoliberal menurut Martinez dan Garcia (1998),
yaitu:
Aturan pasar: perusahaan-perusahaan swasta dibebaskan dari intervensi pemerintah,
membuka secara luas perdagangan atau investasi dunia internasional, memotong upah
buruh dalam bentuk menihilkan hak-hak buruh atau melarang pembentukan serikat
buruh, harga yang tidak dikontrol.
Mengurangi pengeluaran pelayanan sosial: anggaran harus dikurangi pada sektor
pendidikan atau kesehatan, sekaligus pengurangan subsidi rakyat miskin namun tidak
berlaku untuk subsidi ke kalangan pengusaha.
Deregulasi:

menghapus

ketentuan

peraturan
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pengusaha/menghambat akumulasi kapital.
Privatisasi: melakukan penjualan barang, perusahaan, atau jasa kepada pengusaha
swasta, misalnya bank, industri, tol, dan sebagainya. Tujuannya adalah pemaksimalan
efesiensi.
Supermasi kepemilikan individu dan menggantikan konsep barang publik atau komunitas:
mendorong rakyat, terutama kalangan bawah untuk berusaha sendiri dalam hal
pemenuhan kesehatan, pendidikan, atau jaminan sosial.
II. Bentuk-Bentuk Kebijakan Neoliberal
Pasca berkembangnya konsensus The Bretton Woods, saat itu pula dunia berjalan
berdasarkan kepentingan perusahaan transnasional (TNCs/Trans-Nasional Corporations)
yang juga bagian dari cita-cita globalisasi. Sementara itu, terdapat aktor lainnya yang
berperan dalam globalisasi, yaitu financial international (IFIs) atau yang juga dikenal
sebagai Multilateral Devolepment Banks. Tujuan organisasi IFIs adalah membantu
menyediakan keuangan berbentuk hutang untuk negara miskin. Keanggotaan organisasi
tersebut diisi oleh negara-negara maju. Saat ini, The World Bank dan International Monetery
Fund (IMF) adalah salah duanya yang termasuk dalam kategori IFIs. Strategi yang efektif
untuk memaksa penerapan sistem neoliberal adalah dengan memberikan persyaratan saat
pemberian hutang oleh bank dunia atau IMF (Soesilowati, 2009, hal. 129). Dengan itu,
perusahaan trans-nasional akan mudah untuk masuk dan beroprasi ke negara peminjam.
Wiliamson kemudian mengkompilasi kebijakan-kebijakan tersebut dengan Word
Bank sebagai subjek, dengan menamakannya sebagai konsensus washington. Lahirnya
kompilasi tersebut berdasarkan kebijakan penyesuaian struktural yang disarankan The
Bretton Woods beserta pemangku kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Wiliamson (1990;
1993) merangkum sepuluh reformasi kebijakan tersebut, yakni:
1. Disiplin Fiskal. Defisit anggaran—diukur dengan benar untuk memasukkan
pemerintah daerah, perusahaan negara, dan bank sentral—harus cukup kecil untuk
dibiayai tanpa menggunakan pajak inflasi (pengambilan pajak secara tidak langsung
melalui percetakan uang).
2. Menata

Ulang Prioritas

Belanja

Publik.

Pengeluaran

negara

dialihkan

ke

pengeluaran yang pro-pertumbuhan ekonomi (memberikan keuntungan) seperti
infrastruktur, dan memotong pengeluaran yang tidak berkaitan dengan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
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3. Reformasi Pajak. Memperluas basis pajak dan memotong tarif pajak marjinal (pajak
yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan).
4. Liberalisasi Suku Bunga. Suku bunga harus ditentukan pasar. Artinya besaran suku
bunga serta terkait siapa yang mendapatkan kredit itu ditentukan bank atau pasar dan
bukan oleh pemerintah.
5. Nilai Tukar Kompetitif. Negara-negara membutuhkan nilai tukar terpadu (setidaknya
untuk transaksi perdagangan) yang ditetapkan pada tingkat yang cukup kompetitif
untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan non-tradisional.
6. Liberalisasi Perdagangan. Pembatasan perdagangan kuantitatif harus dihilangkan
dan menggantinya dengan tarif tinggi, dan terus dikurangi secara bertahap hingga
mencapai tarif terendah atau sekitar 10 persen.
7. Liberalisasi Penanaman Modal Asing. Hambatan yang menghambat investasi asing
langsung dan masuknya perusahaan asing harus dihapuskan; memberlakukan
persaingan bebas, baik bagi pengusaha asing atau domestik secara setara dan tanpa
diskriminasi.
8. Privatisasi. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
9. Deregulasi. Pemerintah harus menghapuskan peraturan yang menghambat masuknya
perusahaan baru ataumembatasi persaingan, dan memastikan bahwa semua peraturan
dibenarkan oleh kriteria seperti sebagai keamanan, atau pengawasan kehati-hatian
keuangan institusi.
10.

Hak Milik. Sistem hukum harus memberikan hak milik yang aman tanpa biaya yang

berlebihan, dan membuatnya tersedia untuk sektor informal.
Perubahan kebijakan nasional yang memihak kepentingan perusahaan transnasional atau nasional tidak hanya memarginalkan masyarakat petani atau pedagang
bawah, tetapi juga mengancam kepentingan dan hidup nelayan, petani, buruh, masyartakat
adat hingga lingkungan dalam konteks perjuangan untuk mendapatkan sumber daya alam.
b. Green Politics Theory (Teori Politik Hijau)
Green Politics atau politik hijau secara garis besar adalah suatu pendekatan baru
yang mengkaji interaksi manusia dengan lingkungannya. Teori ini telah berkembang
sebagai kekuatan politik yang penting sejak tahun tujuh puluhan hingga sekarang, dan
wujudnya cenderung dalam konteks global (Burchill dan Linklater dalam Sobirin, 2015,
hal. 336). Oleh karenanya banyak penulis dari para pemikir atau aktivisme green politic yang
dekat dengan Hubungan Internasional.
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Sebelum membahas lebih lanjut, yang perlu diketahui adalah terdapat perbedaan
penting terkait apa itu green politic dan enviromentalism. Kelompok enviromentlism lebih
kepada sikap menerima pada suatu sistem politik, sosial, dan ekonomi sekaligus
mengupayakan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada
(Burchill dan Linklater dalam Sobirin, 2015, hal. 337). Sedangkan kelompok green politic
menilai sistem/struktur tersebut yang menyebabkan permasalahan lingkungan, dan
berusaha mengkaji kembali. Seperti diungkapkan oleh Keohane (1993, hal. 56) bahwa
pemikiran kaum environmentalism lebih memiliki kecenderungan yang sama dengan
pemikiran institutionalism liberal. Analisisnya terfokus pada bagaimana sistem negara
dapat mengatasi krisis lingkungan, melalui instrument organisasi lingkungan global.
Mereka menduga bahwa sistem negara mampu mengatasi permasalahan lingkungan
dengan baik. Sangat berbeda dengan kelompok green politic, mereka sangat meragukan
kemampuan sistem negara untuk mengatasi krisis lingkungan.
Menurut Eckersley (Sobirin, 2015, hal.337-338) karakteristik politik hijau adalah
ekosentrisme, yakni suatu penolakan terhadap pandangan antroposentrisme yang hanya
menitikberatkan nilai-nilai moral atas manusia. Menurut Eckersley, ekosistem dan
makhluk hidup non-manusia juga harus dilihat sebagai nilai yang independen dan setara
dengan manusia. Sejalan dengan Eckersley, menurut Goodin (Sobirin, 2015, hal. 338)
etika juga harus ditempatkan pada pusat pemikiran politik hijau, bahwa nilai teori hijau
berada pada inti teori politik hijau. Yang mana perumusan teori hijau adalah bahwa sumber
nilai segala sesuatu dilihat dari fakta bahwa segala sesuatu itu mempunyai proses sejarah
penciptaan secara alami, dan bukan oleh rekayasa manusia.
Sementara Dobson (Sobirin, 2015, hal. 338) membagi karakteristik politik hijau
ke dalam dua penjelasan: (1) Sejalan dengan Eckersley, Dobson juga menolak atas sikap
antroposentrisme; (2) Pembatasan pertumbuhan yang mana merupakan hakikat dari krisis
lingkungan. Bagi Politik Hijau, pertumbuhan ekonomi yang bersifat terus-menerus yang
berlangsung selama dua abad terakhir merupakan penyebab utama dari krisis lingkungan
yang terjadi sekarang ini. Artinya, pemahaman terkait krisis lingkungan merupakan
pemahaman dari politik hijau sendiri, namun bukan dari keyakinan para ahli tersebut.
Secara implisit, lahirnya teori green politics sebagai sikap ketidakpercayaan atas
sistem-negara populer dalam menyelesaikan isu lingkungan. Konsentrasi politik hijau
terletak pada isu lingkungan baik skala lokal, nasional, maupun internasional seperti
polusi, kerusakan hutan, pemanasan global, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan
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sebagainya (Faradilla dan Maya, 2018, hal. 131). Pada intinya keberadaan teori ini
bertujuan untuk membangun keyakinan, kesadaran, dan aksi sosial terhadap permasalahan
lingkungan (Meyer dalam Faradilla dan Maya, 2018, hal. 131).
I. Ekosentrisme
Ekosentrisme menurut Eckersley (Sobirin, 2015, hal. 338-342) memiliki beberapa
karakteristik. Pertama, ekosentrisme menyatakan bahwa pada hakikatnya semua makhluk
hidup terikat hubungannya dengan ekologi. Implikasinya, tidak ada ukuran-ukuran yang
meyakinkan dapat digunakan sebagai justifikasi suatu pembedaan tegas antara manusia
dan non-manusia. Kedua, ekosentrisme memiliki dasar etis. Eckersley menolak pandangan
antroposentrisme karena dampak yang ditimbulkan, bahwa antoposentrisme telah
menyebabkan kemusnahan lingkungan. Oleh karena itu, Eckersley menganggap karena tidak
adanya perbedaan yang meyakinkan untuk membuat perbedaan tegas antara manusia
dan alam, hendaknya diimplementasikan sebuah proyek emansipasi besar hingga pada
alam non-manusia (Sobirin, 2015, hal. 339). Menurut ekosentrisme, semua entitas
makhluk hidup diberikan sebuah otonomi relatif di dalam hubungan ekologis yang di
dalamnya mereka terikat, dan oleh karenanya manusia tidak dapat begitu saja menghegemoni
alam sekitar.
Terdapat 4 ciri etika ekosentrisme yaitu, petama kepentingan-kepentingan
manusia atas dunia non-manusia diidentifikasi oleh ekosentrisme; kedua melakukan
identifikasi kehidupan non-manusia di alam; ketiga melakukan identifikasi atas kepentingankepentingan generasi masa depan mahluk hidup non-manusia dan manusia; dan empat
menerapkan suatu perspektif holistik dengan memperhatikan makhluk hidup secara
menyeluruh, populasinya hingga ekosistem sebagai suatu kesatuan (Sobirin, 2015, hal. 339).
Pandangan ekosentrisme merupakan kritik atas pandangan institusi global, nasional,
atau regional yang umumnya cenderung bermuara pada perspektif antroposentris yang
memposisikan kepentingan sebagai yang utama, dan tidak memperhatikan keberlangsungan
ekosistem atau spesies lainnya. Artinya, nilai ekosentrisme hanya pada lingkup kritik atas
praktik-praktik sistem negara atau internasional, bukan menyangkut struktur sistem.
c. Konsep Pemangku Kepentingan
Untuk

menganalisis

peran

para

aktor

dalam

rancangan

kebijakan

pemerintah/kebijakan publik dilakukan dengan cara pemetaan terhadap kelompok
kepentingan yang punya pengaruh pada proses perumusan. Yang dimaksud kelompok
kepentingan merupakan mereka yang punya tujuan satu dan melakukan persaingan dengan
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kelompok kepentingan lainnya (Benditt, 1975, hal. 34). Dalam konteks ini, fungsi
kelompok

kepentingan

adalah

mengumpulkan

kepentingan-kepentingan

dan

mengartikulasi kepentingan (Maiwan, 2016, hal. 76). Kelompok kepentingan adalah
kelompok yang punya struktur organisasi dan fungsinya memberikan pengaruh terhadap
pemerintahan agar sesuai dengan kepentingan mereka (Janda, et al., 1997). Serupa dengan
ODA (1995, hal. 2), stakeholder/pemangku kepentingan adalah orang, kelompok, atau
lembaga berkepentingan terhadap suatu proyek atau program.
Pemangku kepentingan terbagi atas tiga kelompok merujuk Mulyaningrum (2013)
yang melakukan modifikasi dari konsep ODA (1995) dan Grimble (1998), yakni:
Pemangku kepentingan primer adalah pihak yang terdampak secara langsung
(positif atau negatif) dari kebijakan, sekaligus pihak yang punya kepentingan secara
langsung dari kebijakan tersebut. Kategori stakeholders ini punya pengaruh dan
kepentingan, dan dalam praktiknya wajib dilibatkan secara penuh dari proses
pengambilan kebijakan.
Pemangku kepentingan kunci, adalah pihak yang memiliki kekuasaan legal untuk
mengambil sebuah keputusan. Karena aktor penentu keputusan, pemangku
kepentingan kunci umumnya memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi.
Pemangku kepentingan pendukung, adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi
terhadap sebuah kebijakan, namun tidak memiliki kepentingan secara langsung.
Pemangku kepentingan pendukung adalah pihak yang berperan sebagai fasilitator
dalam suatu kebijakan dan memiliki pengaruh terhadap keputusan. Pemangku
kepentingan pendungkung umumnya terdiri dari investor, NGO, atau akademisi.
Setelah mengidentifikasi para

pemangku

kepentingan,

selanjutnya

adalah

mengelompokkan dan mengkategorikan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingnnya
merujuk ODA (1995) dan Eden & Eckermann (1998). Metodenya adalah dengan memakai
intrest-influence matrix atau matriks kepentingan-pengaruh (ODA, 1995). Dengan kata
lain, semua pemangku kepentingan diurutkan berdasarkan peran yang dilakukan para
pemangku kepentingan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan keberhasilannya,
serta sejauh mana masalah dan kepentingan mereka menjadi perhatian pemangku kekuasaan,
misalnya menyediakan ruang yang seluas-luasnya untuk aktivitas pasar.
Merujuk Eden dan Eckermannn (2013) pemangku kepentingan dapat dipisahkan
menjadi empat, aktor kunci, context setters, subject, dan crowd. Aktor kunci adalah pihak
yang punya pengaruh dan kepentingan tinggi. Context setters adalah pihak yang punya
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pengaruh tinggi dan kepentingan rendah. Subject adalah pihak yang punya pengaruh
rendah namun kepentingannya tinggi, sedangkan crowd, pihak yang punya pengaruh dan
kepentingan rendah. Untuk pemetaan sebagai mana di jelaskan di atas, menggunakan matriks
kepentingan-pengaruh terhadap suatu isu dapat dilihat padda gambar 2.1. Letak kuadran
merupakan gambaran tentang peranan pemangku kepentingan tehadap perumusan UU
Omnibus Law Ciptaker.
Untuk mengidentifikasi tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku
kepentingan maka digunakan konsep Grimble (1998). Dari konsep tersebut dapat kita melihat
kepentingan

dan

agenda

pemangku

kepentingn

seperti

kepentingannya,

dampak

potensialnya, tingkat kepentingan relatif mereka, serta pengaruh dari kelompoknya.
Sedangkan untuk mengidentifikasi tingkat pengarih dari para pemangku kepentingan
ditetapkan berdasarkan peran pemagku kepentingan dalam proses perancangan UU
Omnibus Law Ciptaker. Merujuk Dunn (2003) dan Birkland (2001) peran para kelompok
kepentingan dapat dibagi menjadi:
1.

Regulator adalah mereka yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil
keputusan.

2.

Fasilitator adalah mereka yang memiliki peran untuk menfasilitasi dan menyediakan
apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

3. Implementator adalah pelaksana kebijakan.
4. Evaluator adalah mereka yang berperan untuk mengevaluasi suatu kebijakan.
5. Advokator adalah pihak yang mengadvokasi kepentingan-kepentingan tertentu
(biasanya LSM).
6. Penerima manfaat adalah mereka yang mendapatkan keuntungan dari suatu
kebijakan.
7.

Sementara itu kepentingan para pihak dalam perumusan UU Omnibus Law Ciptaker
merujuk Lienert, dkk, (2013) dapat dipisah berdasarkan kepentingan ekonomi,
sosial, lingkungan, dan politik.
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Gambar 2.1 Matriks kepentingan-pengaruh

Sumber: (ODA, 1995; Eden & Ackermann, 1998)
Tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam perumusan UU
Omnibus Law Cipaker dinilai secara kualitatif berdasarkan data skunder. Merujuk ODA
(1995), Grimble (1998), Eden dan Eckermann (1998) tingkat kepentingan-pengaruh dapat
dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Untuk menentukan kriteria rendah,
sedang, dan tinggi antara lain:
i. Derajat Kepentingan
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Tinggi: memiliki harapan (harapan-harapan yang muncul dari para stakeholder
setelah pengsahan UU Ciptaker), aspirasi (keuntungan/manfaat yang mungkin
diperoleh para pemangku kepentinga), dan manfaat potensial (sumber daya yang
mampu atau mungkin dimobilisasi oleh para pemangku kepentingan) yang tinggi atas
terwujudnya UU Omnibus Law Ciptaker.
Sedang: mereka yang punya harapan dan aspirasi namun tidak terdampak langsung
atas manfaat potensial dari lahirnya UU Omnibus Law Ciptaker.
Rendah: pihak yang tidak punya harapan, aspirasi, serta manfaat potensial dari
tersahkannya UU Omnibus Law Ciptaker.
ii. Derajat Pengaruh
Tinggi: mereka yang punya wewenang penuh untuk membuat dan memfasilitasi
implementasi kebijakan, serta mempengaruhi pemangku kepentingan lain dalam
pembuatan kebijakan. Dalam konteks mempengaruhi pihak lain dapat dinilai dari
kekuasaan dan status (politik, sosial, ekonomi), pengaruh informal (misalnya
hubungan-hubungan personal), relasi kuasa (relasi yang bersifat ketergantungan).
Sedang: mereka yang punya wewenang terbatas untuk membuat dan memfasilitasi
implementasi kebijakan, serta mempengaruhi pemangku kepentingan lain dalam
pembuatan kebijakan.
Rendah: mereka yang tidak memiliki wewenang dan menfasilitasi kebijakan
ataupun pengaruh.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah library research atau studi literatur. Menurut Joko
(1999, hal. 109) penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan data
kepustakaan sebagai teori untuk kemudian dikaji dan ditelaah guna memperoleh hipotesis
atau konsepsi yang bertujuan mendapatkan hasil yang objektif. Sedangkan menurut
Mardalis (1999, hal. 28) penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau
informasi dengan bantuan beragam material yang terdapat di ruangan perpustakaan,
seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lainnya. Hasil dari
penelitian ini berupa kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kencenderungan isi buku, tata
tulis, layout, ilustrasi, dan lainnya (Arikunto, 2010, hal. 16). Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah studi pustaka atau proses pengumpulan data dalam bentuk

dokumen, Naskah Akademik (NA) UU Ciptaker, UU Ciptaker, buku-buku, ebook,
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dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data dan analisis
konten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Undang-Undang Cipta Kerja
Untuk mengetahui perspektif yang digunakan oleh pemerintah dan DPR-RI dalam
merumuskan UU Ciptaker terhadap lingkungan hidup, peneliti melakukan penyesuaiandan
memilih beberapa variabel-variabel yang telah dijelaskan dalam teori neoliberal di atas. Hal
tersebut dilakukan untuk menyesuaikan konteks pada rumusan masalah yang penulis pilih,
yang tujuannya agar analisis pembahasan tidak melebar atau keluar dari lingkup pembahasan.
Setelah melakukan pertimbangan, variabel yang penulis pilih antara lain: (1) Menata ulang
prioritas belanja publik; (2) Liberalisasi penanaman modal asing; (3) Privatisasi; (4)
Deregulasi; dan (5) Penghapusan konsep barang-barang publik.
Sejak awal, wacana deregulasi 79 UU dan 1.244 pasal menjadi satu UU Ciptaker
lebih berorientasi untuk efesiensi pada aspek pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara
eksplisit menatakan bahwa RUU Ciptaker adalah bentuk penyederhanaan dan harmonisasi
UU. Tujuannya adalah kemudahan berinvestasi, sehingga dapat memenuhi keinginan
pemerintah yaitu terjadinya peningkatan investasi. Dalam satu kesempatan presiden
menyampaikannya dengan tegas.
“UU Ciptaker dirancang untuk memperbaiki ranah investasi atau aktivitas berusaha di
Indonesia sekaligus memberikan perlindungan bagi koperasi, UMKM, dan industri
nasional” (Presiden Joko Widodo dalam Tribun News, 2021).
Sejak rencana deregulasi tersebut disampaikan ke publik, Presiden bersama
dengan menteri-menterinya hanya menggaris bawahi terkait “peningkatan investasi” dan
“pertumbuhan ekonomi” tanpa ada suatu komitmen memperbaiki atau kontrol terhadap
lingkungan. Seperti pernyataan salah satu menterinya, Airlangga Hartarto selaku Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian (EKUIN) sekaligus yang menjadi dewan pengarah
konsultasi publik tentang pembentukan UU Ciptaker.
“Omnibus Law berfungsi untuk simplikasi dan penyelarasan regulasi, termasuk aspek
perizinan. Harapanya angka investasi akan naik serta terjadi pertumbuhan aktivitas
berusaha. Sehingga pengusaha baru nantinya akan lahir dan berdampak pada
peningkatanan lapangan pekerjaan” (Menko EKUIN, Airlangga Hartarto dalam
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Ekon.go.id, 2020).
Pernyataan presiden dan menterinya mengonfirmasi bahwa perancangan UU
Ciptaker lebih diperuntukkan pada kepentingan ekonomi. Pemerintah berambisi untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahap maksimal dengan cara menyediakan regulasi
yang lebih ramah terhadap para investor atau pengusaha. Menurut pemerintah ada tiga
penyebab penghambat pertumbuhan ekonomi, yakni; (1) kurangnya daya saing; (2)
mandeknya

pertumbuhan

ekonomi;

(3)

ketidakmerataan

pertumbuhan

ekonomi

antardaerah. Menurut pemerintah persoalan di atas terjadi karena ekosistem berusaha yang
tidak mendukung dan rendahnya angka investasi, sekaligus tidak merata.
Berbeda dari anggapan pemerintah, merujuk data The Global Competitiveness
Index (2018) yang diterbitkan oleh The World Economic Forum (WEF) penghambat utama
dari kerja dunia ekonomi Indonesia adalah masalah korupsi dan birokrasi yang tidak
efisien. Dari hasil penelitian Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang diterbitkan
oleh Transparancy International (TI) negara Indonesia tercatat di posisi 102 dari jumlah total
180 negara yang disurvei dengan skor 37. TI mengkategorikan negara yang sangat korup
dengan skor 0 dan sangat bersih dengan skor 100. Skor tersebut kalah jauh dibanding
Singapura (nilai skor 85), Brunei Darussalam (nilai skor 60), Malaysia (nilai skor 51), dan
Timor Leste (nilai skor 40). Selain itu, skor tersebut turun dari tahun sebelumnya yang
memiliki skor 40 dan berada di rangking 85.
Sementara berdasarkan data Government Effectiveness Index (GEI) tahun 2020
yang dikeluarkan oleh The Global Economy tingkat efektivitas birokrasi di Indonesia
peringkat 62 dunia dengan skor 0.37 (-2,5 lemah; 2,5 kuat). Jauh di bawah negara
Singapura yang berada di peringkat pertama dengan nilai 2.34, Brunei dengan peringkat 21
serta skor 1.44, dan Malaysia yang berada di peringkat 35 dengan skor 1.04. Walaupun
peringkat Indonesia naik dari 2018 yang berada di peringkat 75 dengan skor 0.18 dan tahun
2019 menjadi peringkat 72 dengan skor yang sama (0.18), namun perwujudan kualitas
birokrasi yang baik masih menjadi catatan penting untuk diperbaiki. Kesimpulannya adalah
bahwa

tindakan

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

dengan

melakukan

berbagai

penyederhanaan atau harmonisasi regulasi dalam UU Ciptaker sebenarnya tidak menyentuh
akar masalah.
Di sisi lain, terdapat cita-cita besar yang ingin diwujudkan oleh pemerintah melalui
pengesahan UU Ciptaker, hal tersebut disampaikan dalam NA UU Ciptaker.
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“Merujuk visi negara di tahun 2045, Indonesia bercita-cita untuk menjadi bagian 5
negara teratas dalam aspek kekuatan ekonomi yang memiliki pendapatan tinggi di
tahun 2040. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Badan Pembangunan Nasional dalam
RPJMN 2020-2024 menyatakan targetnya yakni memiliki pertumbuhan ekonomi
rata-rata 6 persen jangka waktu 5 tahun serta pertumbuhan PDB per kapita 4 +/- 1
persen. Harapanya di masa depan Indonesia akan bebas dari Middle Incom Trap
(MIT) sekitar tahun 2036. Dengan itu, Indonesia akan berubah menjadi negara maju
dengan struktur ekonomi berkelanjutan, angka kemiskinan 0 persen, dan memiliki SDM
yang mampu bersaing” (NA UU Ciptaker, 2020, hal. 2).
Menteri keuangan Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Ekspo Profesi Keuangan
juga mengemukakan hal serupa:
“UU Ciptaker bertujuan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap” (Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CNBC Indonesia, 2020).
Menurut Aviliani, dkk, (2014) MIT terjadi ketika negara tidak mampu menjaga
tingkat pertumbuhan ekonominya sehingga tidak mencapai kelompok income baru yaitu
negara yang berpendapatan tinggi. Merujuk data Bank Dunia, Indonesia dikategorikan
sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah ke bawah (lower-middle income
country) (Elecktawati, et al., 2018, hal. 85). Merujuk penelitian Felipe (2012) Indonesia
dan Pakistan salah dua dari negara yang berpotensi terjebak dalam MIT. Negara yang
berpeluang terjebak MIT adalah negara yang bertahan di tingkat pendapatan yang sama
selama 28 tahun (Felipe, 2012). Sementara Indonesia sudah bertahan dengan pendapatan yang
sama selama 15 tahun lamanya (Elecktawati, et al., 2018, hal. 85).
Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, Indonesia dinilai belum mampu
menghindari MIT. Mengacu data BPS 2018, pendapatan PDB Indonesia per kapita secara
nominal Rp. 56 juta pertahun, nilai PDB nominal Rp. 14.837,4 triliun dan dengan tingkat
kemiskinan 9,66 persen. Sedangkan PDB per kapita di tahun 2018 secara riil berjumlah Rp.
39,4 juta pertahun dan pertumbuhan ekonomi secara riil dalam satu dekade lalu 5,4 persen.
Jika Indonesia bertahan dengan pertumbuhan seperti sekarang, maka tujuan untuk
meningkatkan PDB per kapita dari Rp. 39,4 juta menjadi Rp. 78,8 juta pertahun
memerlukan waktu 13 tahun lamanya. Artinya, andai hal ini terus terjadi, cita-cita
Indonesia dalam mencapai pendapatan per kapita Rp. 320 juta pertahun di tahun 2045 tidak
akan tercapai (perlu waktu 39 tahun lagi, sedangkan waktu yang tersisa hanya 25 tahun). Atas
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dasar alasan itu, pemerintah melakukan usaha keras demi merubah pertumbuhan rata- rata
dari 5.4 persen menjadi 6 persen guna mencapai cita-citanya di tahun 2045.
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
Indonesia

disebut harus melakukan peningkatan di tiga bidang yaitu ketenagakerjaan,

kapital, dan Total Factor Productivity (TPF) untuk bisa mencapai pertumbuhan dengan
rata-rata 6 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Menurut pemerintah, agar terjadi
peningkatan tiga bidang utama tersebut, maka diperlukan peningkatan investasi (baik
dalam atau luar negeri) yang akan berdampak pula pada peningkatan produktivitas dan
daya saing sehingga terjadi pembukaan lapangan kerja (NA UU Ciptaker, 2020, hal 7).
Namun penanaman kapital di Indonesia terbilang masih minim, jika dibandingan
dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut pemerintah hal itu dikarenakan
sulitnya izin untuk membuka usaha, pengurusan lahan yang kaku, sulit mendapatkan investor,
hingga rumitnya penyelesaian kasus kepailitan. Sesuai dengan pernyataan Presiden
Jokowi sendiri.
“kita harus membenahi regulasi Indonesia, yang tidak selaras/tumpang tindih, yang tidak
jelas, atau yang memberikan ketidakpastian hukum, serta peraturan yang melahirkan
prosedur yang rumit, dan regulasi yang menciptakan pejabat atau birokrasi yang tidak
punya keberanian untuk mengeksekusi atau berinovasi, ini harus kita benahi dan
sederhanakan” (Presiden Joko Widodo dalam Suara, 2020).
Anehnya akar masalah utama yakni korupsi yang telah disebutkan di atas tidak
disebutkan sama sekali. Sementara di sisi lain, pemerintah mengakui perlu perbaikan
efesiensi birokrasi (NA UU Ciptaker, 2020, hal. 10). Pemerintah dalam hal ini melakukan
menghapuskan

terhadap peraturan

yang dinilai

menghambat

masuknya

investasi,

perusahaan baru, atau membatasi persaingan. Menghapus hambatan untuk terakumulasinya
kapital

dapat

diartikan juga

dengan

dihapusnya

pula

hambatan-hambatan

yang

berhubungan dengan penyelamatan lingkungan hidup.
Pemerintah mengklaim dan optimis bahwa UU Ciptaker yang menawarkan
penyederhanaan regulasi tersebut nantinya akan banyak mengundang penanam modal,
khususnya pengusaha asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun para
investor global menyatakan hal sebaliknya. Pernyataan itu disampaikan oleh gabungan 36
investor global yang memiliki aset senilai $4,1 AS (Rp. 60.339 triliun) melalui surat
terbuka kepada pemerintah Indonesia. Beberapa investor global itu di antaranya Church of
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England Pensions Board, Manajer yang memiliki asset di Belanda Robeco, Aviva
Investors, Legal dan General Investment management, dan manajer aset yang berlokasi di
Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Dalam surat tersebut mereka menyatakan
keprihatinan mereka:
“kami

menyatakan keperihatian kami

atas wacana penyederhanaan regulasi

perlindungan lingkungan hidup di RUU Ciptaker” (Detikfinace, 2021).
Investor yang disebut di atas, takut apabila UU Ciptaker nantinya akan berpengaruh
buruk pada dunia ketenagakerjaan, hak asasi manusia, hingga lingkungan akibat perubahan
dalam kerangka izin, mengenai konsultasi publik, pengenaan sanksi, dan pemantauan
kepatuhan atas lingkungan. Mereka menilai UU Ciptaker hanya akan berakibat pada
terganggunya usaha untuk menjaga hutan Indonesia, yang selanjutnya berpengaruh terhadap
tindakan global dalam hal mengatasi masalah hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya
menahan perubahan iklim.
“kami sadar keterdesakan untuk melakukan perbaikan hukum bisnis Indonesia, namun
kami khawatir terkait pengaruh buruk atas tindakan perlindungan terhadap lingkungan
dalam kerangka RUU Omnibus tentang penciptaan lapangan kerja” (Peter van der Werf,
senior engagement specialist Robeco dalam Reuters, 2020).
Para investor beranggapan bahwa UU Ciptaker berpotensi merusak ekosistem
investasi Indonesia, sebab UU tersebut berpotensi melanggar acuan praktik terbaik (best
practice) tentang investasi internasional. Karena hal itu, kegiatan bisnis dinilai akan terancam
yang berujung akan menghalangi pengusaha untuk masuk ke Indonesia.
“anomalinya, RUU Ciptaker dibuat untuk meningkatkan jumlah investasi asing, namun
di sisi lain mereka berisiko untuk melanggar acuan praktik terbaik internasional yang
bertujuan untuk meminimalisir dampak berbahaya dari aktivitas bisnis yang berujung
akan menghalangi pengusaha menanamkan modal di Indonesia” (Kompas, 2020).
Hal ini tentu berbeda dari harapan dan klaim pemerintah. Investor asing tidak
tertarik berinvestasi di negara yang tidak perduli terhadap lingkungan. Lembaga
internasional, Word Bank dalam laporan ‘Prospek Perekonomian Indonesia: Jalan Panjang
Pemulihan

Ekonomi’

bulan Juli

2020

selain memberikan

catatan

positif, juga

mengomentari hal serupa (CNBC Indonesia, 2020). Menurut World Bank RUU Ciptaker
dapat memberikan dampak buruk, khususnya bagi lingkungan dan ekonomi. Misalnya
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dalam usulan mengurangi syarat-syarat perlindungan lingkungan hidup akan merusak
SDA, yang dalam masyarakat dianggap sangat penting yaitu sebagai matapencaharian.
Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka investasi luar negeri di Indonesia
sejak rencana penyusunan UU Ciptaker pada tahun 2019 hingga pasca pengesahan di tahun
2020. Merujuk data kementerian Investasi/BKPM porsi penanaman modal asing (PMA)
pada 2019 berjumlah Rp. 431,59 triliun. Angka itu menurun pada tahun 2020 menjadi Rp
417,73 triliun. Hal itu juga dibuktikan dengan menurunnya angka realisasi investasi di
sektor primer. Sektor primer adalah sektor yang menekankan produksi pada aktivitas
menanam atau mengambil bahan dari tanah, seperti pertambangan, produksi minyak,
pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 2019 PMA di sektor primer sebesar Rp.
50,4 triliun, namun turun menjadi Rp. 47,8 triliun.
Gambar I Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja di Indonesia 2013-2019

Sumber: Aulia Nastiti, 2020
Pemerintah dalam UU Ciptaker memandang bahwa dibuka seluas-luasnya bagi
investasi adalah cara utama untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Namun,
masalah sebenernya dari jumlah pengangguran di Indonesia bukan karena kurangnya
jumlah penanaman modal sebagaimana merujuk data realisasi investasi. Menurut Faisal Basri
kualitas investasi Indonesia saat ini terbilang cukup baik (The Conversation, 2020). Buktinya
adalah tren investasi terus mengalami penaikan, tetapi serapan tenaga kerja justru menurun,
selengkapnya dapat dilihat di gambar I.
Gambar II Realisasi Investasi di Indonesia per Sektor 2014-2019
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Sumber: Aulia Nastiti, 2020
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Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, terkait penyebab apa yang membuat
investasi tidak berpengaruh terhadap jumlah lapangan kerja atau kesejahteraan pekerja. Untuk
mengetahui jawabannya, maka kita perlu melihat ke mana modal itu mengalir. Menurut data
di tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
menggambarkan bagaimana sektor jasa/tersier mulai menggantikan sektor manufaktur,
seperti yang terlihat pada gambar II. Bidang jasa yang tercatat terbanyak terkait
penyerapan modal adalah telekomunikasi, konstruksi, jasa keuangan atau perbankan,
dan transportasi.
Hal tersebut juga dibuktikan dengan perubahan dan perkembangan tenaga kerja di
Indonesia sejak 2009-2019. Bidang pekerjaan pada sektor pertanian terus menurun dan
digantikan dengan bidang pekerjaan pada sektor industri dan jasa selengkapnya dilihat
gambar III. Dengan karakteristik aliran modal model seperti ini, maka memberikan dampak
yang berbeda bagi kalangan dengan ekonomi yang berbeda (menguntungkan kalangan
ekonomi atas namun merugikan kalangan ekonomi bawah). Hal itu terjadi karena: (1)
bidang jasa bukan industri pada karya namun padat modal, oleh karenanya akan minim
menarik tenaga kerja; dan (2) Sektor jasa memiliki kualitas hubungan kerja (khususnya
bagi pekerja yang tidak memiliki SDM) akan lebih merugikan, karena sektor ini banyak
menggunakan tenaga outsourcing, kontrak tanpa batas, hingga resiko pemutusan hubungan
kerja (PHK) yang tinggi (The Conversation, 2020).
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Gambar III Bidang Pekerjaan di Indonesia Berdasarkan Sektor Ekonomi
Pembagian Bidang Pekerjaan
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Sumber: O’Neill, 2021
Bagi pengusaha kelas atas, khususnya konglomerat (pengusaha besar yang
mempunyai banyak perusahaan) dan politikus yang menguasai tatanan sosial/ekonomi
sangat diuntungkan atas naiknya jumlah investasi dan dan ekonomi di Indonesia. Hal itu
terlihat dari semakin meningkatnya indeks rasio gini ketimpangan kekayaan di
Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian dari Credit Suisse Research Institute, Lembaga
keuangan internasional yang bertempat di Swiss, ketimpangan kekayaan yang terjadi di
Indonesia dalam kondisi yang buruk.
Di tahun 2018 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen
kekayaan nasional, meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 45,4 persen. Ketimpangan
kekayaan di Indonesia, termasuk dalam kategori terburuk ke 5 setelah negara Thailand,
Rusia, Turki, dan India. Sedangkan di tahun 2019 menjadi 45 persen (Credit Suisse, 2019).
Selain itu, 10 persen orang terkaya di tahun 2018 menguasai 75,3 persen kekayaan nasional
dan

menjadi

negara dengan

ketimpangan

kekayaan

terburuk

ke

enam

di

dunia, selengkapnya dilihat
gambar
IV.
Gambar IV Ketimpangan Kekayaan di Indonesia

Sumber: Credit Suisse, 2018
b. Perspektif Pemerintah dan DPR-RI dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Terhadap Lingkungan Hidup
i. Penyederhanaan dalam Proses Penerbitan Dokumen Amdal
Keramba Sub bab ini akan membahas tentang; (1) upaya pemerintah dan DPR-RI
dalam mengurangi

partisipasi dan power masyarakat
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dokumen Amdal; (2) menghapus akses atau kesempatan masyarakat untuk keberatan dalam
proses penerbitan Amdal; dan (3) menghapus kesempatan masyarakat untuk menggugat
dokumen Amdal ke pengadilan.
UU Ciptaker mengurangi partisipasi dan power masyarakat dalam proses
pembuatan dokumen Amdal sebagai syarat terbitnya izin usaha (berisiko tinggi terhadap
lingkungan). Dasar proses perizinan dalam UU Ciptaker menggunakan basis risiko (tinggi,
menengah, dan rendah), berbeda dengan UU sebelumnya yang mendasarkan pada
berdampak penting atau tidak terhadap lingkungan. Usaha yang diwajibkan menyusun
Amdal hanya usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, sementara usaha dalam
kategori risiko menengah hanya perlu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan persetujuan lingkungan (Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/PKPLH). Untuk usaha kategori rendah
hanya tinggal memenuhi syarat nomor induk berusaha (NIB). Yang berwenang untuk
menetapkan

usaha

berdasarkan

tingkat

risikonya

terhadap

lingkungan

adalah

pemerintah pusat, dengan menimbang saran pemda (provinsi atau kabupaten/kota) (NA
UU Ciptaker,
2020,
157).

hal.
Pengurangan

keterlibatan

masyarakat

terhadap

penyusunan

dokumen

Amdal terlihat pada perubahan ketentuan Pasal 25 huruf c, dan Pasal 26 ayat 2 dan 3 UU
Ciptaker yang hanya melibatkan dan memuat aspirasi dari masyarakat terdampak,
sementara pemerhati lingkungan, pihak yang terpengaruh atas keputusan tidak lagi
dilibatkan. Pemerintah

menilai

bahwa

perubahan

terhadap

pasal

tersebut

akan

mempercepat penyelesaian persetujuan lingkungan, serta menghilangkan pihak yang
dianggap sebagai faktor penghambat investasi (NA UU Ciptaker, 2020, hal. 156). Padahal
keberadaan LSM pemerhati

lingkungan

berperan

masyarakat

yang

penting
awam

dalam
tentu

memperkuat

kapasitas

masyarakat. Mayoritas

tidak

mampu

memahami

informasi-informasi tentang Amdal atau proyek tersebut, yang umumnya

proses pengkajiannya bersifat ilmiah, dan terutama masyarakat besar kemungkinan tidak
memiliki keilmuan yang cukup untuk menilai
perubahan

ketentuan

tersebut

dapat

secara

kritis.

Dengan

kata

lain,

diartikan sebagai hilangnya kontrol langsung

masyarakat luas terhadap lingkungan.
Di sisi lain, walaupun ada upaya untuk membuka ruang partisipasi wakil
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masyarakat pada mekanisme saran, pendapat, atau penilaian dokumen Amdal, namun
kedudukan masyarakat tidak lagi sama dengan sebelumnya. Jika dalam Komisi Penilai
Amdal (KPA) sebelumnya masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan
karena mereka bagian dari anggota, namun dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
(TUKLH) kedudukan masyarakat tidak lagi sebagai anggota namun hanya sebagai pihak
yang didengarkan pendapatnya (tidak setara) (Peraturan Pemerintah No. 22, 2021). Selain
itu, pembentukan TUKLH juga rentan terhadap keberpihakan (anggotanya tidak
independen) karena wewenang penentuan TUKHLH adalah kewenangan pemerintah pusat
(sentralistis). Perbandingan

poin-poin penting dalam UU No.

32 Tahun 2009

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan UU Ciptaker
dalam aspek perizinan dapat dilihat pada tabel I.
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Tabel I Perbandingan UU PPLH dan UU Ciptaker
Hal

UU PPLH

Tahapan

1. Proses dokumen
1. Proses dokumen
lingkungan
lingkungan
(Amdal/UKL-UPL)
(Amdal/UKL-UPL)
2. Persetujuan lingkungan 2. Persetujuan
3. Izin Lingkungan
Lingkungan
4. Izin Usaha
3. Perizinan Berusaha

Dasar proses
perizinan

Penilai Amdal

Komponen
masyarakat yang
dilibatkan dalam
penilaian Amdal

UU Ciptaker

Berdampak penting
bagi lingkungan
Tidak berdampak
penting bagi
lingkungan

Risiko tinggi
Risiko menengah
Risiko rendah

Komisi Penilai Amdal
(KPA)

Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup
(TUKLH)

Masyarakat yang
Masyarakat yang
terkena dampak
terkena dampak
kegiatan/usaha
langsung
Pemerhati lingkungan
Masyarakat yang
terpengaruh atas segala
bentuk keputusan
dalam proses Amdal

Masih dalam konteks Amdal, pada Pasal 26 ayat 4, klausul yang menyatakan hak
untuk mengajukan keberatan dokumen Amdal terhadap pemrakarsa juga ikut dihapuskan.
Artinya, jika dokumen Amdal telah selesai disusun, maka tidak ada kesempatan lagi bagi
masyarakat untuk mengajukan keberatan. Perubahan pasal Pasal 25 huruf c, dan Pasal
26 ayat 2, 3, dan 4 berpotensi pada pelaksanaan Amdal dilakukan secara sembunyisembunyi atau tanpa sepengetahuan masyarakat.
Potensi itu lebih jelas ketika ikut diubahnya ketentuan pada pasal 39 ayat 2 yang
mewajibkan kepada pihak berwenang untuk menginformasikan seluruh permohonan dan
keputusan terkait izin lingkungan melalui cara yang mudah diketahui masyarakat, dan
diganti dengan sistem elektronik atau lainnya yang diputuskan pemerintah. Kewajiban
pemerintah untuk menjamin suatu informasi tersebut dapat diperoleh atau tidak
dihilangkan, norma

tersebut

hanya

digunakan untuk menginformasikannya.

sekadar

menjelaskan

Dengan
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keterbatasan yang dimiliki, seperti penggunaan Bahasa, lokasi, tidak dimilikinya prangkat
teknologi, atau lainnya, maka masyarakat akan berpotensi tidak bisa mengakses informasi.
Padahal hak untuk mendapatkan informasi wajib dipenuhi merujuk Pasal 28 huruf
F UUD 1945 yang adalah hal esensial bagi masyarakat demokratis yang akan menjadi
prasyarat dalam pemenuhan hak asasi manusia yang lain. General Comment Komite HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (CCPR/C/GC/34, 2011) paragraf 19 menyatakan,
negara wajib bersikap proaktif ketika meletakkan informasi publik pada wilayah yang
mudah untuk diakses masyarakat. Yang menentukan sudah dipenuhinya hak untuk
mendapatkan informasi dilihat melalui bagaimana informasi itu dapat diketahui beserta
dipahami oleh masyarakat. Namun tidak sekadar informasi tersebut telah diberitahukan
atau tidak.
Tidak adanya lagi akses untuk keadilan bagi masyarakat dan lingkungan semakin
dipertegas dengan dihapusnya ketentuan pasal 38 yang mengatur kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin lingkungan dalam UU
Ciptaker. Hal tersebut mengingkari Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan
Hidup dan Manusia yang mana

menjamin akses terhadap peradilan. Dengan

demikian fungsi perlindungan lingkungan hidup juga akan hilang. Berdasarkan penjelasan
di atas, masyarakat berpotensi semakin sulit berpartisipasi dalam proses permohonan
hingga penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan
sekaligus tidak ada

lagi

upaya-upaya

hukum

yang

dapat

dilakukan

untuk

mengkoreksi keputusan kelayakan lingkungan hidup.
ii. Penghapusan Pasal Tentang Kewajiban Mempertahankan Minimal 30%
Kawasan
Hutan
UU Ciptaker menghapus ketentuan pada Pasal 18 yang sebelumnya mengatur
tentang kewajiban untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari
luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran proporsional. Merujuk NA UU
Ciptaker (2020, hal. 1347) keharusan dalam mempertahankan kawasan hutan minimal
30% menurut pemerintah tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang, yang mana seluruh
provinsi yang ada di Pulau Jawa luas kawasan hutan yang dimiliki kurang dari 30%.
Dengan alasan itu, menurut pemerintah Pasal 18 perlu diubah.
Jumlah luas kawasan hutan di setiap provinsi Pulau Jawa menurut data BPS
(2019), yaitu; DKI Jakarta 0,5%, Jawa Barat 21,6%, Jawa Tengah 19,2%, DI Yogyakarta
10,2%, Jawa Timur 25%, dan Banten 15,7%. Fakta bahwa luas kawasan hutan di setiap
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provinsi di Pulau Jawa di bawah 30% bukan malah mendorong pemerintah untuk
melakukan reboisasi hutan, namun digunakan sebagai argumen untuk melegalkan
seluruhnya.
Padahal

penetapan

minimal

kawasan

hutan

30%

setiap

pulau

pada

UU sebelumnya yakni UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki
pertimbangannya sendiri.“Indonesia yang merupakan negara tropis yang memiliki curah
dan intensitas hujan yang tinggi, sekaligus memiliki bentuk daratan yang tidak rata,
berbukit dan bergunung, yang sangat rentan pada gangguan keseimbangan tata air,
misalnya banjir,
pertimbangan

erosi, kekurangan

air,

atau

sedimentasi,

maka

atas

itu ditetapkan luas kawasan hutan pada DAS dan atau pulau, paling

sedikit 30% dari jumlah luas daratan. Kemudian dalam konteks penetapan luas kawasan
hutan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, ditetapkan oleh pemerintah dengan
memperhatikan kondisi iklim, penduduk, biofisik, dan keadaan sosial ekonomi
masyarakat” (UUNo. 41/1999 tentang Kehutanan, hal. 41-42).
Pertimbangan tersebut sangat relevan dalam memperhatikan daya tampung alam
sebagai cara untuk meminimalisir bencana alam. Mengingat bencana yang terjadi akibat
luas tutupan hutan yang berkurang sudah banyak yang bisa dijadikan contoh, misalnya
bencana banjir di awal tahun ini di Kalimantan Selatan. Ayat 18 juga memberikan
penjelasan lanjutan:
“atas penilaian itu, maka provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki luas kawasan
hutan 30% tidak diperkenanankan untuk mengurangi luas kawasan hutan secara
bebas… sedangkan provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki luas kawasan hutan di
bawah 30% maka wajib menambah luasnya hingga di atas 30%” (UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, hal. 41-42).
Pada poin ini sebenarnya sudah jelas mengatur tentang mekanisme penerapan
pasal tersebut. Jika pemerintah menilai terdapat beberapa provinsi yang tidak lagi
memiliki 30% luas kawasan hutan, maka dalam penjelasan pasal 18 ayat 2 UU 41/1999
tentang Kehutanan mewajibkan pemerintah daerah untuk menambah luas kawasan hutan.
Perubahan pada pasal ini memberikan kewenangan pada pemerintah untuk
menentukan luas kawasan hutan yang nantinya akan dipertahankan tanpa terdapat batasan
minimal melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk untuk wilayah yang terdapat
proyek strategis nasional. Penghapusan minimal 30% mempertahankan luas kawasan
hutan menjadi tanpa minimal tentunya memiliki dampak terhadap masa depan hutan di
Indonesia. Dampak pertama dari penghilangan batas minimal ini, sudah pasti naiknya
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jumlah deforestasi karena tidak ada lagi keharusan pemerintah mempertahankan jumlah luas
kawasan hutan di suatu wilayah. Pemerintah tidak akan terhalang lagi oleh batas minimal
luas kawasan hutan ketika memberikan izin usaha misalnya perkebunan, pertambangan,
pertanian, permukiman hingga keperluan proyek strategis nasional di area wilayah tutupan
hutan. Karena pemerintah sudah menyatakan tujuan dari perubahan UU No 41/1999 tentang
Kehutanan ini pada Pasal 35 UU Ciptaker yang menyebutkan bahwa tujuan penghapusan
atau perubahan adalah untuk memudahkan pengusaha mendapatkan izin investasi pada
sektor kehutanan.
Di PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga disampaikan
hal serupa:
“untuk tujuan meningkatkan ekosistem investasi dan aktivitas berusaha,
kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja, kemudahan, perlindungan dan
pemberdayaan UMKM sekaligus koprasi, dan mempercepat implementasi proyek
strategis nasional serta memperoleh lahan khususnya kawasan hutan, maka dinilai
harus merevisi Peraturan pemerintah pelaksanaan UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan” (PP No. 23 Tahun 2021, hal. 178).
Peraturan mengenai kewajiban mempertahankan 30% luas kawasan hutan
dinilai menjadi faktor yang menghambat investasi.
“batasan yang ditetapakan dalam UU tentang 30% minimal mempertahankan luas
kawasan hutan berdasarkan luas DAS atau pulau, yang dinilai sebagai penghambat
investasi diubah menjadi kecukupan luas kawassan hutan dan tutupan hutan” (PP
No. 23 Tahun 2021, hal. 178).
Dengan penghapusan batas minimal ini, deforestasi akan terjadi pada pulau- pulau
yang hutan primernya masih luas, misalnya Papua. Ketentuan ini mengancam Deklarasi
Manokwari tahun 2018 yang menetapkan komitmen Papua Barat untuk mempertahankan
70% kawasan lindung.
iii. Liberalisme Penanaman Modal Asing
Sub bab ini akan membahas tentang; (1) upaya liberalisasi penanaman modal
asing yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU Ciptaker; dan (2) penghapusan izin
terkait penataan ruang sebagai bentuk penyederhanaan regulasi. Bentuk deregulasi atau
pemangkasan pasal-pasal yang dinilai menghambat masuknya investasi/berusaha secara
langsung berhubungan dengan

liberalisasi

penanaman

modal

yang

merupakan

karakteristik neoliberalisme. Dalam NA UU Ciptaker disampaikan dengan jelas:
“modal yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi bersumber dari
dalam negeri (pemerintah, BUMN, perbankan, atau pasar modal dalam negeri, dst).
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Tetapi modal tersebut belum cukup, artinya peran investor asing untuk menanamkan
modalnya di Indonesia sangat dibutuhkan” (NA UU Ciptaker, 2020, hal. 8).
Pemerintah memiliki harapan besar terhadap investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga
kerja, peningkatan produksi barang/jasa, dan peningkatan akumulasi kapital. Namun
kondisi sebelum lahirnya UU Ciptaker tidak memungkinkan untuk berkembangnya
investasi asing akibat sulitnya melakukan usaha di Indonesia. Kesulitan itu menurut
pemerintah akibat terlalu banyak regulasi, terutama di ranah perizinan yang isinya tidak
harmonis, bertentangan, dan tumpang tindih. Regulasi yang demikian melahirkan sistem
perizinan yang panjang dan berbelit-belit sehingga berakibat pada iklim investasi di
Indonesia yang tidak efektif dan tidak efisien serta tidak memberikan kepastian hukum.
Yang kemudian berdampak pada keterkaitan investor luar negeri untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.
Namun logika pemerintah seperti yang sudah dianalisis di atas adalah salah sasaran,
karena tidak menyentuh akar masalah. Regulasi yang dianggap banyak, yang membuat
sistem perizinan yang panjang dan berbelit-belit tersebut adalah bentuk dari perlindungan
atau kontrol terhadap lingkungan. Contohnya seperti regulasi tentang pembentukan Amdal
yang harus melibatkan masyarakat, LSM, dan pihak lain yang dianggap perlu adalah bentuk
kontrol penuh terhadap lingkungan, yang tujuannya meminimalisir terjadinya kerusakan
lingkungan atau bencana alam. Contoh lain adalah kewajiban mempertahankan 30%
wilayah hutan di setiap pulau yang dapat dimaknai sebagai bentuk mitigasi terhadap
bencana alam akibat tutupan hutan yang hilang. Namun, kedua bentuk perlindungan di atas
dalam UU Ciptaker telah dihapus.
Terlepas dari fakta yang demikian, pemerintah melakukan pemangkasan
perizinan dan sekaligus lebih bersikap terbuka terhadap investor asing dengan tanpa
membeda-bedakannya dengan investor domestik. Perbaikan regulasi tersebut dilakukan
pada UU Ciptaker. Padahal pembedaan perlakuan tersebut adalah bentuk perlindungan baik
terhadap lingkungan atau kedaulatan negara Indonesia sendiri yang selanjutnya akan
dijelaskan di bawah.
Dalam konteks liberalisasi penanaman modal asing terlihat pada asas/prinsip
yang digunakan dalam penyusunan norma hukum UU Ciptaker. Pertama, asas
kemanfaatan yang diberikan secara seimbang antara kepentingan warga masyarakat dan
masyarakat asing. Kedua, asas ketidakberpihakan yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat
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Pemerintahan dalam menetapkan dan atau memberikan keputusan dan atau tindakan
dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak
diskriminatif. Ketiga, prinsip Most-Favoured-Nation (MFN), asas ini menegaskan bahwa
pemerintah wajib menerapkan perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal
negara terhadap investor. Artinya, asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi baik terhadap
investor domestik ataupun investor asing, atau bahkan terhadap satu investor asing dan
lainnya dari negara yang berbeda.
Semangat liberalisasi penanaman modal asing terlihat pada perubahan pasal 26
huruf A pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang sebelumnya mengatur syarat untuk mendapatkan izin bagi investor
asing yang ingin memanfaatkan pulau kecil di Indonesia. Ketentuannya antara lain: (1)
mereka harus mengantongi izin dari menteri; (2) penanaman modal asing harus
mengutamakan kepentingan nasional; (3) mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota
sebelum mendapatkan izin menteri. Syarat lain untuk mendapatkan izin yakni, investor
harus badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas dan menjamin akses publik.
Sedangkan klasifikasi pulau yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan wajib memenuhi
beberapa syarat, seperti tidak berpenduduk dan belum ada pemanfaatan oleh masyarakat
lokal.
Dalam melakukan investasi, investor asing juga harus bekerja sama dengan
peserta Indonesia, mengalihkan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia,
melakukan alih teknologi, serta memperlihatkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada
luasan wilayah. Dengan kata lain, jika investor asing ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil
yang ada di Indonesia maka perlu menyiapkan syarat yang ketat seperti yang dijelaskan di
atas. Ditambah dengan kewajiban untuk bekerja sama, mengalihkan saham dan teknologi
yang dimiliki kepada peserta Indonesia (Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta badan usaha swasta nasional).
Namun keberadaan ketentuan di atas pada UU Ciptaker diubah hampir
keseluruhannya. Pasal tersebut diubah menjadi:
“untuk tujuan investasi luar negeri, pengusaha yang mengelola/memanfaatkan pulaupulau kecil atau perairan di sekelilingnya maka wajib memiliki Perizinan Berusaha dari
pemerintah pusat dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
penanaman modal” (UU Ciptaker, 2020, hal. 53).
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Pemenuhan perizinan berusaha diubah dengan pendekatan perizinan risk based
approach seperti yang sebelumnya sudah disebutkan di atas, dan menarik kewenangan
dari daerah ke pusat. Perubahan pendekatan perizinan ini berdampak pada penghapusan dan
perubahan beberapa pasal pada UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil. Pertama, penghapusan pasal 1 angka 18 yang mengatur izin lokasi yang
mengatur batas lokasi pemanfaatan. Kedua, penghapusan pasal 18 huruf A yang
menyangkut izin pengelolaan pemanfaatan sumber daya. Ketiga, perubahan ketentuan
kewenangan pemerintah daerah atau kabupaten/kota dalam membuat rencana penggunaan
sumber daya (RZWP-3-K), rencana arah penggunaan sumber daya (RZKSN), dan
rencana arah penggunaan sumber daya tertentu (RZKSNT) menjadi sepenuhnya
kewenangan pemerintah pusat.
Perubahan ketentuan tersebut berpotensi semakin memperparah kondisi pesisir
Indonesia. Hal tersebut terjadi karena dalam penerapannya membuka peluang eksploitasi
sebesar-besarnya terhadap sumber daya bagi para investor dan merubah ruang-ruang
publik (pulau-pulau kecil) menjadi ruang privat. Di mana para investor asing akan lebih
mudah

dalam

mendapatkan

perizinan

berusaha

karena

telah

melewati

persetujuan/rekomendasi dari menteri/pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini juga
akan memperparah konflik perampasan ruang hidup dan sumber daya alam akibat
privatisasi dan karena dihapuskan pula syarat memanfaatkan pulau-pulau kecil yang tidak
berpenghuni. Karena ancaman perampasan ruang hidup, maka dengan otomatis juga akan
mengancam

masa

depan

kehidupan

masyarakat

pesisir/masyarakat

adat,

dan

keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Hal di atas juga berhubungan dengan penghapusan izin pemanfaatan ruang pada
Pasal 1 angka 32 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Izin pemanfaatan
ruang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin memanfaatkan ruang (UU No.
26/2007). Sebagai gantinya, UU Ciptaker mengajukan model kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang dijadikan sebagai bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan atau
usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak. Penghapusan izin pemanfaatan
ruang dalam NA Ciptaker didasarkan atas justifikasi bahwa izin tersebut akan menambah
daftar perizinan untuk memulai sebuah usaha, sehingga dilakukan perubahan dengan
frasa kesesuaian dengan rencana tata ruang.
Argumennya adalah pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana
tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata
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ruang. Sebelum dilakukan pembahasan di DPR, RUU Ciptaker menggunakan istilah
‘konfirmasi kesesuaian kegiatan tata ruang’ dan dengan modal konfirmasi ini,
sebagaimana Pasal 15 ayat 5 RUU Ciptaker, pelaku usaha dapat langsung melakukan
kegiatan usahanya. Namun setelah pembahasan istilah ‘konfirmasi’ diganti dengan istilah
‘persetujuan’ dan persetujuan ini dipakai untuk mengajukan permohonan izin berusaha.
Perubahan izin menjadi persetujuan pasti melahirkan konsekuensi pada tataran
empiris. ‘Persetujuan kesesuaian’ kegiatan ruang hanya merupakan indikasi awal bahwa
kegiatan dan atau usaha yang di susun sesuai dengan peruntukkan ruang. Masalahnya
adalah, indikasi ini diperoleh berdasarkan peta digital yang tersedia dan belum tentu
menggambarkan kondisi riil di lapangan. Kompleksitas dan realitas sosial yang terdapat
di lapangan direduksi secara teknis ke dalam bentuk visual dari atas untuk melayani
kepentingan pembuat peta. Peta yang dibuat diasumsikan sebagai ruang yang
digambarkan sebagai ruang kosong sehingga peta tersebut tidak mampu memberikan
cerminan atas kompleksitas makna ruang dan kehidupan sosial yang nyata. Dengan
demikian, persetujuan pemanfaatan ruang berbasiskan peta tanpa terdapat peninjauan
lapangan untuk memperoleh free, prior, and informed consent (FPIC) dari masyarakat
yang berada di ruang tersebut akan justru menimbulkan konflik sosial dan mengancam
tempat tinggal makhluk hidup sekitar.

iv. Pembukaan Seluas-Luasnya Kategori Bidang Penanaman Modal Asing
Poin selanjutnya penulis akan menganalisis pada bidang-bidang penanaman modal.
Selain untuk melihat relevansi konsep privatisasi neoliberal hal ini juga akan
berhubungan dengan poin liberalisasi penanaman modal asing dan deregulasi untuk
menghapus hambatan investasi/terakumulasinya kapital. Seperti perubahan pada Pasal 12
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi pasal 77 UU Ciptaker yang
mengatur:
“selain bidang usaha yang ditetapkan sebagai kategori tertutup bagi penanaman modal
atau aktivitas yang hanya boleh dilakukan pemerintah pusat maka semua bidang
usaha terbuka bagi investasi kapital” (UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal).
Sementara bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud di atas hanya
meliputi 6 bidang usaha, antara lain:
a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on
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International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari
alam

yang

digunakan

untuk

bahan

bangunan/kapur/kalsium,

akuarium,

dan

souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
e. industri pembuatan senjata kimia; dan
f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
Implikasi dari perubahan ketentuan tersebut adalah dimungkinkannya bagi
investor asing untuk berinvestasi di berbagai bidang-bidang usaha, termasuk bidang
usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti air, tenaga listrik,
telekomunikasi, persenjataan, keamanan, dan pertahanan. Di sisi lain, UU Ciptaker juga
menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang di UU
sebelumnya diatur secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. UU Ciptaker pada
kondisi eksisting (tampak) hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi
asing. Artinya, pada industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing.
Selain itu pula, perubahan pada Pasal 12 UU Penanaman modal menjadi Pasal 77
UU Ciptaker juga tidak memasukkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden
(Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka terkait persyaratan investasi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan Terbatas
Penanaman Modal Asing (PT PMA), antara lain: i) Bidang Usaha PT tidak termasuk ke
dalam Daftar Negatif Investasi (larangan bagi para investor untuk berinvestasi pada
sektor yang dimaksud); ii) Modal Minimal; dan iii) Maksimal Penyertaan Modal
Asing (Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, hal 13-68). Hal tersebut lebih jelas
ketika dilakukan penghapusan frasa yang mengatur bidang usaha terbuka dengan
persyaratan pada Pasal 12 UU Ciptaker, sehingga seluruh bidang usaha kecuali yang
dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, dapat
dikuasai sepenuhnya oleh investor asing tanpa terdapat batasan maksimum penyertaan
modal yang diatur.
Selain tidak sesuai dengan negara berdaulat, peraturan yang demikian juga akan
mengancam kelangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Terutama ketika perusahaanperusahaan yang berusaha di sektor kayu, perkebunan, atau pertambangan yang dikuasai
oleh pihak asing beraktivitas di Indonesia. Hutan Indonesia yang memiliki kayu yang
berkualitas dan berumur ratusan tahun yang berfungsi sebagai penampung air hujan
seperi Ulin yang banyak terdapat di pulau Kalimantan, atau kayu Merbau yang banyak
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terdapat di Papua kemudian dieksploitasi oleh perusahaan asing. Atau juga cadangan batu
bara di Sumatera yang berjumlah 45% dari cadangan nasional diambil secara ugal-ugalan
sehingga mengancam kualitas air dan hutan. Dan demikian pula ancamannya dari
pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan (sawit) yang menyebabkan banjir dan
kekeringan.
Pengaturan bidang usaha tertutup yang terbatas dan tidak terdapatnya ketentuan
persyaratan investasi tertentu pada bidang usaha terbuka, khususnya pada bidang-bidang
strategis

semakin

memperkuat

asumsi

bahwa

ketentuan

investasi

ini

hanya

mengutamakan kepentingan untuk menarik investor asing (privatisasi) seluas-luasnya tanpa
mempertimbangkan dampak negatifnya, seperti ancaman kerusakan lingkungan atau
hilangnya kedaulatan negara. Dengan demikian, perubahan tersebut juga berarti sebagai
bentuk penghapusan terhadap barang-barang publik (public goods).

v. Bank Tanah Sebagai Pelayan Investor
Sampai Ancaman terhadap ruang-ruang publik juga terjadi akibat diciptakannya
Badan Bank Tanah (BBT). Pembentukan BBT awalnya merupakan pelaksanaan amanat
RPJMN 2015-2019 yang menyatakan bahwa di tahun 2019 sudah terbentuk Bank Tanah
sebagai alternatif penyediaan tanah untuk infrastruktur. Pada Pasal 125 UU Ciptaker
disebutkan bahwa BBT merupakan badan khusus yang mengelola tanah yang berfungsi
untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pendistribusian tanah. Pada pasal 126 dijelaskan untuk apa BBT dibentuk yakni, untuk
menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, serta untuk 6
kepentingan, antara lain:
a. Kepentingan umum
b. Kepentingan sosial
c. Kepentingan pembangunan nasional
d. Konsolidasi lahan
e. Pemerataan ekonomi
f. Reforma Agraria (RA), bahkan terdiri dari minimal 30% dari tanah negara yang
diperuntukkan BT (Pasal 126 ayat 2).
Kepentingan pembentukan BBT yang telah dimuat di atas tidak memberikan
kejelasan makna, seperti frasa ‘kepentingan umum’ merujuk pada Pasal 10 UU No. 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dalam makna seluruhnya atau hanya kegiatan tertentu dan mengapa (?). Pada frasa
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‘kepentingan sosial’, ‘kepentingan pembangunan nasional’, ‘pemetaan ekonomi’, dan
‘konsolidasi lahan’ juga tidak disertai definisi, contoh, dan untuk keperluan apa.
Pada huruf f terkhusus terlihat sebagai gagasan yang dipaksakan. Karena sejak
tersebarnya Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), khususnya pada rencana
pembentukan BBT, publik mengkritisi dengan menyebut sebagai Badan yang mencari
keuntungan dan bertujuan untuk menyediakan lahan bagi investor, sehingga dalam
perkembangannya tergesa-gesa menyelipkan RA sebagai salah satu tujuan pembentukkan
BBT. Hal tersebut tidak tepat dengan gagasan dasar pembentukan BBT yang secara
eksplisit diakui bahwa BBT dibentuk untuk menanggapi keluhan investor yang sulit
dalam memperoleh tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam wawancara pada salah satu stasiun TV
nasional mengatakan hal serupa:
“BT merupakan institusi yang dapat menyediakan tanah yang sebelumnya sulit
didapatkan oleh para pengusasha” (Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil
dalam Sigit, et al., 2020).
Tujuan RA sendiri sangat bertentangan dengan gagasan yang dikemukakan oleh
pemerintah dan DPR. Tujuan RA adalah untuk menghapus ketimpangan dalam akses
penguasaan dan kepemilikan tanah. Usaha-usaha yang dilakukan secara terstruktur dan
terfokus untuk memberikan keadilan pada situasi yang mana individu/kelompok masyarakat
yang memiliki posisi tawar yang kuat berpeluang untuk memperoleh akses
seluas-luasnya atas tanah. Sedangkan individu/kelompok masyarakat yang memiliki
posisi tawar lemah (berjumlah lebih banyak), relatif tidak memiliki akses terhadap tanah
yang merupakan hak ekonomi yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, penambahan
RA pada pasal tersebut memang tidak dibuat secara tulus namun lebih sebagai peredam
kritik dari berbagai pihak.
Selain itu, penjelasan tentang dari mana asal tanah negara yang akan dikelola oleh
BBT juga tidak disampaikan dengan jelas dalam UU Ciptaker. Menurut Menteri ATR,
sumber tanah yang dikelola oleh BBT merupakan tanah terlantar dan bekas HGU
(Detikfinace, 2020). Pada poin ini mengindikasi akan terjadi pembukaan-pembukaan
lahan baru demi kepentingan berusaha dan berpotensi dikuasainya lahan oleh sebagian pihak
tertentu (terutama pengusaha). Di sisi lain pada Pasal 129 ayat 4 huruf c juga disebutkan
bahwa BBT dapat melakukan pengadaan lahan. Implikasinya adalah tanah- tanah yang
dimiliki oleh masyarakat akan dikendalikan oleh pemerintah dan berpotensi direngut demi
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kepentingan investor/pengusaha.
Hal di atas sangat berhubungan dengan visi misi pemerintah yang sedang
memprioritaskan

untuk

membangun

infrastruktur-infrastruktur

sebagai

prasarana

pendukung untuk bekerjanya ekonomi, hambatan-hambatan seperti untuk memperoleh
tanah harus dihapuskan. Hal tersebut berhubungan dengan wacana Jokowi dan Ma’aruf
Amin untuk melaksanakan 5 tahapan besar, yang salah satunya adalah melanjutkan
pembangunan infrastruktur. Dalam NA Ciptaker tertuang pula visi misi presiden, yakni:
“kita harus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya kita sudah bangun
infrastruktur besar. Selanjutnya, kita akan mengerjakan yang lebih besar sehingga
menghubungkan seluruh infrastruktur, misalnya tol, kreta api, pelabuhan, dan
bandara dengan ranah-ranah produksi masyarakat. Kita hubungkan dengan kawasan
industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pariwisata”.
Jokowi beserta jajaran kabinet fokus untuk menyiapkan fasilitas dan kemudahan
pada daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Mereka menilai hadirnya KEK dengan kekhususannya akan mendorong pengembangan
wilayah melalui peningkatan penanaman modal, optimalisasi industri berdaya saing,
percepatan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain pengolahan
ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi; dan/atau ekonomi
lain sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.
Namun

Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

menganggap kemudahan yang diberikan oleh UU Ciptaker, khususnya dalam pengadaan
tanah yang tergambar dalam perubahan ketentuan Pasal 10 No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah berpotensi melahirkan konflik agraria (CNN Indonesia, 2020). Hal
tersebut terjadi kerena KEK masuk dalam kategori kawasan untuk kepentingan umum, yang
mana pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus mengusahakan penyediaan tanah.
Akibatnya adalah dimungkinkannya pelepasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat
setempat/penggusuran dengan kompensasi yang tidak sepadan. Walhi juga memberikan
catatan bahwa kehadiran KEK akan mengancam ekosistem sekitarnya, karena KEK
membutuhkan lahan skala luas, pelabuhan, jalan penghubung hingga pembangkit listrik
(Hidayati, 2020).
c. Pemangku Kepentingan Yang Terlibat dalam Perancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja
i. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Berdasarkan hasil studi literatur yang tersedia seperti media berita, Keputusan
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri No 318/2019 tentang
Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan RUU Ciptaker,
Keputusan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Keuangan, dan Industri No
378/2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) untuk Konsultasi Publik Omnibus Law, Surat Presiden NoR06/Pres/02/2020 tentang RUU Ciptaker, dan lainnya, terindentifikasi berbagai kelompok
pemangku kepentingan yang terdiri atas pemangku kepentingan kunci, utama, dan
pendukung (ODA, 1995 dan Grimble, 1998). Hal tersebut disajikan pada tabel I.

Tabel I Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan
No
Kategori
Peran
Kepentingan Deraja Derajat
Pemangku
t
kepenti
Kepentingan
pengar
ngan
uh
A.Pemangku kepentingan kunci
1

Presiden RI

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial
Politik

Tinggi

Tinggi

2

DPR RI

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial
Politik

Tinggi

Tinggi

3

Kementerian
Koordinator Bidang

Regulator
Implementator

Sosial
Politik

Tinggi

Sedang
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Politik, Hukum, dan
Keamanan
(Kemenko
Polhukam)

Fasilitator
Evaluator

4

Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman
dan
Investasi (Kemenko
Marves)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial
Politik

Tinggi

Tinggi

5

Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian,
Keuangan,
dan
Industri(Kemenko
Ekuin)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial
Politik

Tinggi

Tinggi

6

Kementerian Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
(Kemenkumham)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Politik
Sosial

Tinggi

Sedang

7

Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi

Tinggi

Tinggi

8

Kementerian
Keuangan
(Kemenkeu)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi

Tinggi

Tinggi

9

Kementerian
Koprasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
(Kemenkop
dan
UKM)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial
Ekonomi

Tinggi

Tinggi

10

Kementerian Riset
dan
Teknologi
(Kemenristek)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

Tinggi

Tinggi

11

Kementerian
Ketenagakerjaan
(Kemenaker)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial

Tinggi

Tinggi
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12

Kementerian

Regulator

Ekonomi

Tinggi

Tinggi

Correponding Author : namiirawan17@gmail.com
Pertanian
(Kementan)

Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

13

Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang (KATR)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial

Tinggi

Tinggi

14

Kementerian
Lingkungan Hidup
dan
Kehutanan
(KLHK)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Lingkungan
Sosial
Ekonomi

Tinggi

Tinggi

15

Kementerian BUMN
(KBUMN)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial

Tinggi

Tinggi

16

Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral (KESDM)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Sosial

Tinggi

Tinggi

17

Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat (KPUPR)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

Tinggi

Tinggi

18

Regulator
Kementerian
Kelautan
dan Implementator
Fasilitator
Perikanan (KKP)
Evaluator

Ekonomi
Sosial

Tinggi

Tinggi

19

Kementerian
Pariwisatan
dan
Ekonomi
Kreatif
(Kemenparekraf)

Ekonomi
Sosial

Tinggi

Tinggi

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator
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20

Kementerian
Perdagangan
(Kemendag)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi

Tinggi

Tinggi

21

Kementerian
Kesehatan
(Kemenkes)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

Tinggi

Sedang

22

Kementerian Dalam
Negeri

Regulator
Implementator

Sosial

Tinggi

Sedang

Correponding Author : namiirawan17@gmail.com
(Kemendagri)

Fasilitator
Evaluator

23

Kementerian
Regulator
Pendidikan
dan Implementator
Kebudayaan
Fasilitator
(Kemendikbud)
Evaluator

Sosial

Tinggi

Sedang

24

Kementerian Agama
(Kemenag)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

Tinggi

Tinggi

25

Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

Tinggi

Tinggi

26

Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
(Kemenkominfo)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Sosial

Tinggi

Sedang

27

Kementerian
Pertahanan
(Kemenhan)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Politik

Tinggi

Tinggi
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28

Kementerian
Investasi/Badan
Koordinasi
Penanaman Modal
(Kemenves/BKPM)

Regulator
Implementator
Fasilitator
Evaluator

Ekonomi
Politik

Tinggi

Tinggi

B. Pemangku kepentingan utama
28

KADIN

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

29

Anies
Baswedan
(Asosiasi
Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia)

Regulator
provinsi
Fasilitator
Implementator

Politik
Sosial
Ekonomi

Sedang

Sedang

30

Airin Rachmi Diany
(Asosiasi
Pemerintah
Kota
Seluruh Indonesia)

Regulator
kabupaten/kota
Fasilitator
Implementator

Politik
Sosial
Ekonomi

Sedang

Sedang

31

Abdullah

Politik

Sedang

Sedang

Azwar Regulator

Correponding Author : namiirawan17@gmail.com
Anas
(Asosiasi kabupaten/kota
Fasilitator
Pemerintah
Kabupaten Seluruh Implementator
Indonesia)

Sosial
Ekonomi

32

DPD RI

Advokator

Sosial

Sedang

Tinggi

33

Ade
Sudrajat
(Asosiasi
Pertekstilan
Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

34

Sanny
Iskandar
(Himpunan
Kawasan Industri)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

35

Hariyadi Sukamdi
(Perhimpunan Hotel
dan
Restauran
Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi
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36

Joko
Supriyono
(Gabungan
Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

37

Adhi
Lukman Penerima
(Gabungan
manfaat
Pengusaha Makanan Advokator
dan
Minuman
Seluruh Indonesia)

Ekonomi

Rendah

Tinggi

38

Benny
Soetrisno
(Gabungan
Pengusaha Eksportir
Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

39

Roy
Nicholas Penerima
Mande
(Asosiasi manfaat
Pengusaha
Ritel Advokator
Indonesia)

Ekonomi

Rendah

Tinggi

40

Moenardji Soedargo
(Gabungan
Perusahaan
Karet
Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

41

Pandu Patra Sjahrir
(Asosiasi
Pertambangan Batu
Bara Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi
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Indroyono Soesilo
(Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

43

Suryadi
Sasmita
(Asosiasi Pengusaha
Indonesia)

Penerima
manfaat
Advokator

Ekonomi

Rendah

Tinggi

44

13
Federasi Advokator
Konfederasi Serikat
Pekerja
Seluruh
Indonesia (KSPSI)
Andi Gani

Ekonomi
Sosial

Rendah

Sedang
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45

9
Federasi Advokator
Konfederasi Serikat
Pekerja
Indonesia
(KSPI)

Ekonomi
Sosial

Rendah

Sedang

46

3 Federasi KSPSI Advokator
Yoris

Ekonomi
Sosial

Rendah

Sedang

C. Pemangku kepentingan pendukung
47

Rektor Univ. Gadjah
Mada

Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

48

Rektor Univ. Institut
Teknologi Bandung

Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

49

Rektor
Indonesia

Univ. Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

50

Rektor Univ. Kristen
Indonesia

Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

51

Rektor
Paramadina

Univ. Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

52

Rektor
Diponegoro

Univ. Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

53

Rektor
Univ. Advokator
Sumatera Utara

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

54

Rektor
Hasanuddin

Univ. Advokator

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

55

Rektor
Univ. Advokator
Mulawarman

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

56

Rektor
Udayana

Sosial
Lingkungan

Rendah

Sedang

Rendah

Sedang

Univ. Advokator

Correponding Author : namiirawan17@gmail.com
57

Rektor Univ. Sam
Ratulangi

Advokator

Sosial
Lingkungan

Sumber: hasil pengolahan data oleh penulis
Instansi pemerintah pusat, seperti Presiden, DPR-RI, beserta 25 kementerian
yang terlibat langsung dalam pembahasan menjadi pemangku kepentingan kunci
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karena instansi-instansi tersebut memiliki kewenangan legal sebagai perumus
kebijakan, pelaksana kebijakan, pemberi bimbingan teknis, dan melakukan evaluasi
pelaksanaan bimbingan teknis. Presiden adalah aktor sentral yang menjadi pemangku
kepentingan kunci yang merumuskan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan
melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan dan
pengaturan administrasi pemerintahan yakni dengan mendorong integrasi horizontal
kementerian atau lembaga di Pusat dan integrasi vertikal antara Pusat dan Daerah.
Dengan demikian, dinilai konflik norma dan disharmoni regulasi dapat teratasi,
sehingga mampu memberikan kepastian-kemudahan berusaha pada ekosistem
investasi.
Gambar I Kementerian Penyusun Aturan Turunan UU Ciptaker
Kemenko Perekonomian
Kementerian ATR/BPN
Kementerian Keuangan
Kementerian PUPR
Kementerian Lingkungan Hidup…
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Kelautan dan…
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pertanian
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pergadagangan
Kementerian Penindustrian
Kementerian Koperasi dan UMKM
Kementerian Kesehatan
Kementerian ESDM
Kementerian Desa PDTT
Kementerian Agama
0

2

4

6

8

Sumber: Dimas Jarot Bayu, 2020
Sementara DPR-RI menjadi

pemangku

kepentingan

kunci

sebagai

penyusun, pembahas, pengawas, dan melakukan evaluasi pada pelaksanaan UU
Cipta Kerja. Sedangkan 25 kementerian kabinet Jokowi menjadi pemangku
kepentingan kunci yang menyusun RUU, memberikan bimbingan teknis, dan
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melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidangnya masing-masing.
18 kementerian punya tugas khusus untuk membuat peraturan turunan/pelaksana
dalam bentuk PP, lebih jelas disajikan pada Gambar I.
Kepala Daerah (provinsi, kabupaten/kota), KADIN, gabungan kelompok
pengusaha, dan gabungan kelompok buruh menjadi pemangku kepentingan utama,
yakni pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak, baik positif atau
pun negatif dari pengesahan UU Ciptaker. Kepala Daerah (provinsi, kabupaten/kota)
merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan
UU Ciptaker di tingkat daerah. Terdapat perubahan terkait wewenang daerah dalam
UU Ciptaker. Pada pasal 174 UU Ciptaker menambahkan satu aturan tentang
hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini berisi ketentuan kewenangan
pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan presiden.
“setelah ditetapkannya UU ini, maka kewenangan menteri, kepala daerah,
lembaga, atau pemda sebagaimana ditetapkan oleh UU untuk
mengimplementasikan atau menciptakan peraturan perundang-undangan harus
ditafsirkan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden” (UU Ciptaker, 2020).
Padahal pemerintah daerah memiliki otonomi yang dijamin oleh konstitusi
dan berbeda dari pemerintah pusat, meski secara integral tetap berada di dalam NKRI
dan berada di bawah hirarki Pemerintah Pusat. Daerah mempunyai penyelenggara
pemerintahan (Kepala Daerah dan DPRD) yang dipilih langsung oleh rakyat.
Kedudukan dan kewenangan dalam pelaksanaan urusan daerah itu dijamin pada Pasal
18, 18 huruf A, dan 18 huruf B UUD 1945.
Urusan

pemerintahan

daerah

bukanlah

hasil

delegasi

(pelimpahan

kewenangan) dari presiden namun sebagai atribusi (pemberian kewenangan) yang
diberikan UUD 1945 (atribusi bersumber pada konstitusi, urusan pemerintahan
diambil dari ranah kompetensi eksekutif, dengan tata cara penyerahan urusan
dilakukan melalui UU oleh presiden dan DPR-RI sebagai pembentuk UU). Karena
penambahan pada pasal 174 UU Ciptaker, berimplikasi misalnya pada pengaturan
tentang penyederhanaan perizinan. Kewenangan pemberian izin dan standar usaha
berada di tangan pemerintah pusat.
Pemangku kepentingan utama lainnya adalah KADIN dan gabungan
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kelompok

pengusaha.

Golongan

pengusaha

memiliki

peran

sebagai

investor/penanam modal yang sangat dipengaruhi oleh adanya berbagai peraturan
terkait kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh UU Ciptaker seperti dalam
memperoleh perizinan berusaha, lahan, atau lainnya. Selain Pemda dan golongan
pengusaha, gabungan kelompok buruh juga diklasifikasikan sebagai pemangku
kepentingan utama. Golongan ini adalah golongan yang terlibat langsung dalam
proses produksi atau aktivitas perusahaan. Mereka adalah pihak utama yang menolak
UU Ciptaker karena dianggap hanya akan merugikan buruh, seperti perluasan bidang
kerja yang dapat dioutsourcing, penambahan waktu lembur, pengurangan hak cuti
dan istirahat, hingga rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kelompok pemangku kepentingan terakhir yang terlibat dalam perumusan
UU Ciptaker adalah pemangku kepentingan pendukung yang menjadi perantara
dalam proses implementasi kebijakan atau pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan
langsung terhadap UU Ciptaker tetapi memiliki kepedulian atas keputusan UU
Ciptaker. Kelompok ini terdiri dari gabungan 11 rektor/akademisi dari berbagai
berbagai universitas di Indonesia. Lembaga akademik tersebut berfungsi sebagai
lembaga yang melakukan advokasi agar UU Ciptaker dan implementasiannya
berpihak kepada kepentingan umum dan lingkungan.
ii. Pengelompokan dan Pengkategorian Pemangku Kepentingan
Setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat langsung
dalam perumusan UU Ciptaker, tahap selanjutnya adalah mengelompokkan
pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Dengan
menggunakan analisis terhadap kepentingan dan agenda pemangku kepentingan
merujuk Gimble (1998) serta melihat pengaruh pemangku kepentingan berdasarkan
perannya dalam perumusan UU Ciptaker berdasarkan Dunn (2003) dan Birkland
(2001). Matriks hasil analisis tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku
kepentingan dalam perumusan UU Ciptaker dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Hasil dari pengolahan data menggunakan matriks kepentingan-pengaruh
(Gambar 4.6), pemangku kepentingan dalam setiap kategori perumusan kebijakan
UU Ciptaker terdiri atas:
Correponding Author : namiirawan17@gmail.com
JIM FISIP Unsyiah :
1
Penulis/Mahasiswa

Page

h

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK
Volume 7 Nomor 1: Februari 2022
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

FISIP
Key player: Presiden RI, Kemenko Ekuin, Kemenko Marves, Kemenperin,
Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Kemenristek, Kemenaker, Kementan,
KATR/BPN, KLHK, KBUMN, KESDM, KPUPR, KKP, Kemenparekraf,
Kemendag,Kemenag,Kemenhub, Kemenhan, Kemkeminfo.
Context setters: DPR-RI, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemenkes,
Kemendagri, Kemendikbud.
Subjects: KADIN, DPD-RI, Anies Baswedan (Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia), Airin Rachmi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia), Abdullah

Azwar (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh

Indonesia), Gabungan 11 Asosiasi Pengusaha, Gabungan 25 Serikat Buruh.
Crowd: Gabungan 11 Rektor Universitas di Indonesia.
Berdasarkan analisis pemangku kepentingan diperoleh hasil bahwa
Presiden

RI,

Kemenperin,

K.

Koordinator

Kemenkeu,

Bidang

Kemenkop

Perekonomian,

dan UKM,

Kemenko

Marves,

Kemenristek, Kemenaker,

Kementan, KATR/BPN, KLHK, KBUMN, KESDM, KPUPR, KKP, Kemenparekraf,
Kemendag, Kemenhub, dan Kemenhan memiliki kepentingan dan pengaruh yang
tinggi dalam perumusan UU Ciptaker.
Hal tersebut dikarenakan institusi-institusi tersebut merupakan regulator,
sekaligus implementator, fasilitator, dan evaluator sehingga berpengaruh signifikan
terhadap pengesahan UU Ciptaker. Key player dapat mempengaruhi dalam
penyusunan UU Ciptaker dari aspek kewenangan dan sumber daya modal yang
dimiliki untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Tugas dan fungsi yang
dimiliki oleh institusi-institusi tersebut menjadikan tingkat pengetahuan yang dimiliki
oleh key player lebih dalam dibanding pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, tingkat kepentingan Presiden RI selaku key player dalam
perumusan UU Ciptaker meliputi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik.
Presiden

memiliki

kepentingan

pertumbuhan

ekonomi

dengan

menyederhanakan/memberikan kemudahan para investor untuk berinvestasi di
Indonesia. Di mana Presiden menilai ketika terjadi peningkatan investasi maka
akan membuka lapangan kerja di Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara.
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Dalam konteks ini, Presiden selaku penyelenggara negara
memilikitanggungjawab politik untuk melaksanakan pemerintahannya
sesuai dengan konstitusi negara, yakni dengan memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walau faktanya tidak benarbenar demikian, karena terdapat beragam permasalahan terkait keadilan
sosial dalam UU Ciptaker itu sendiri. Selain itu, dalam penyusunan UU
Ciptaker Presiden tidak memiliki kepentingan lingkungan. Hal itu terlihat
dengan disahkannya pasal-pasal yang merugikan atau berpotensi merusak
lingkungan.
Sedangkan Kemenko Ekuin yang bertugas menyelenggarakan koordinasi,
singkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam bidang penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian, yang terdiri dari kementerian: Kemenkeu,
Kemenaker,

Kemenperin,

Kemendag,

Kementan,

KATR/BPN,

KBUMN,

Kemenkop dan UKM, dan instansi lainnya memiliki kepentingan ekonomi, sosial,
dan politik. Kementerian-kementerian yang tergabung dalam Kemenko EKUIN
memiliki tingkat kepentingan
peningkatan

pendapatan

yang tinggi terhadap UU Ciptaker, seperti

negara,

membuka

seluas-luasnya

lapangan

kerja,

meningkatkan produk industri, meningkatkan perdagangan baik dalam/luar negeri,
mengingkatkan hasil produksi pertanian, pengelolaan pertanahan, pengembangan
usaha dan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN, meningkatkan lingkungan kondusif
bagi berkembangnya koperasi dan UMKM.
Sementara itu Kemenko Marves yang juga merupakan key player yang
memiliki kepentingan yang tinggi, mengingat motivasi untuk perwujudan UU
Ciptaker bagi Kemenko Marves merujuk RPJMN adalah untuk meningkatkan
investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Marves Luhut
dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa UU Ciptaker menjadi kunci untuk
memudahkan investasi masuk, terutama dalam aspek penyederhanaan perizinan dan
beragam keringanan yang ditawarkan misalnya mengenai Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) (Media Indonesia, 2020).
Saat ini sudah terdapat 15 KEK di Indonesia, dengan rincian 11 telah beroprasi
dan 4 dalam tahap pembangunan. UU Ciptaker memberikan insentif dan kemudahan
pada KEK berupa tidak dipersyaratkan lagi izin usaha/izin lingkungan,
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pemberian fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk jasa kena pajak dan barang
kena pajak tidak berwujud (misalnya hak cipta), dan lainnya.Luhut juga
mengatakan bahwa UU Ciptaker mendukung kalangan bisnis dan masyarakat,
khususnya yang terdampak covid-19 (Media Indonesia, 2020).
Merujuk Pepres No. 71 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator
bidang Maritim dan Investasi, Kemenko Marves bertugas menyelenggarakan
koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang maritim
dan investasi. Dari peraturan yang sama disebutkan bahwa Kemenko Marves
mengkordinasi sekurangnya 7 kementerian yakni, KESDM, KPUPR, Kemenhub,
KLHK, KKP, Kemenparekraf, BKPM, dan instansi lain yang dianggap perlu.
7 kementerian ini berserta Kemkeminfojuga termasuk dalam panitia penyusunan
UU Ciptaker yang memiliki kepentingan tinggi.
UU Ciptaker dengan beragam penyederhanaan dan kemudahannya,
digunakan

demi

kepentingan

meningkatkan

pemenuhan

energi

nasional,

meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan melakukan penurunan biaya
logistik dan menyediakan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah,
peningkatan produksi

dan nilai tambah perikanan tangkap, meningkatkan

ketersediaan permodalan industri pariwisata dan industri kreatif, menciptakan iklim
investasi yang kondusif,

meningkatkan

daya

dukung

lingkungan

dan

mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai
sistem penyangga kehidupan, mempercepat transformasi digital, dan lainnya.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa DPR-RI, Kemenko Polhukam,
Kemenkumham, Kemenkes, Kemendagri, Kemendikbud, dan Kemkominfo adalah
pemangku kepentingan kategori context setter

yaitu pemangku kepentingan

yang mempunyai pengaruh yang tinggi namun kepentingannya rendah dalam
penyusunan UU Ciptaker. Pengaruh yang tinggi di dapat dari peran setiap instansi
yakni sebagai regulator, implementator, fasilitator, dan evaluator. DPR-RI selaku
lembaga

legislatif

yang memiliki

wewenang

untuk

membahas

usulan

RUU Ciptaker dari eksekutif dan mengesahkan RUU Ciptaker menjadi UU
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tidak memiliki kepentingan yang tinggi, karena secara kelembagaan DPR-RI
hanya
memastikan bahwa substansi UU Ciptaker akan memberikan dampak baik
bagi negara atau rakyat Indonesia.
Namun secara individual anggota legislatif atau kelompok mungkin tidak
demikian, karena dalam tim Panitia Kerja (Panja) UU Ciptaker dari 37 anggota 21
(57%)

orangnya

adalah

pelaku

usaha

atau

pebisnis

(Koran

Tempo,

2021). Gabungan koalisi #BersihkanIndonesia menilai terdapat konflik kepentingan
antara para elit politik pengambil kebijakan terkait pembahasan dan pengesahan
RUU Ciptaker (Koran Tempo, 2021). Sehingga akan mendorong legislator
mengambil keputusan tidak berdasarkan pada kepentingan masyarakat, namun
kepentingan mereka sebagai pebisnis atau kelompoknya.
Gambar II. Matriks kepentingan-pengaruh pemangku kepentingan dalam
UU Ciptaker

Sumber: Hasil pengolahan data penulis
Selain itu, beberapa anggota Panja dulunya juga merupakan bagian dari
timses atau tim kampanye Jokowi-Ma’aruf pada Pilpres 2019 lalu. Ditambah pula
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dikuasai 34 atau 92% anggota legislatif oleh partai koalisi Jokowi di Panja dan hanya
terdapat 1 partai oposisi (Partai Demokrat) yang hanya diwakilkan oleh 3 atau 8% anggota
legislatif dalam Panja (Kompas, 2020). Dengan jumlah yang sedikit, pihak oposisi tidak
bisa memberikan penekanan

secara

signifikan,

seperti

permintaan

penundaan

pembahasan karena terjadi
penolakan oleh masyarakat atau menolak total UU Ciptaker. Sehingga
dari pembahasan di

DPR-RI hingga

pengesahan RUU Ciptaker

mulai

yang memiliki

kompleksitas tinggi menjadi UU hanya memerlukan waktu yang relatif singkat yakni 6
bulan (2 April
2020-5
2020).

Oktober
Instansi lainnya yang termasuk ke dalam kategori context setter adalah Kemenko

Polhukam yang bertugas

untuk menyelenggarakan

koordinasi,

sinkronisasi,

dan

pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik,
hukum,

dan

keamanan.

Kemenkumham

dan

Kemendagri

di

bawahi

oleh

Kemko Polhukam, berserta Kemendikbut dan Kemenkes yang juga termasuk dalam
kategori context setter. Kementerian-kementerian tersebut memiliki kepentingan yang
rendah dibanding dengan
pada

key

player.

Kemenko

Polhukam

dan

Kemenkumham

dasarnya lebih mempertimbangkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan

kemanan dibanding dengan kepentingan ekonomi yang dikedepankan oleh UU Ciptaker.
Sedangkan Kemendagri lebih mempertimbangkan pada aspek pembinaan terkait urusan
daerah seperti pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintah desa,
pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan lainnya.
Sementara dalam proses pembahasan RUU Ciptaker Mendikbud Nadiem
mencabut klaster pendidikan dari draf RUU Ciptaker. Pencabutan tersebut terjadi akibat
mendapatkan penolakan dari beragam masyarakat dan pertimbangan putusan Mahkamah
Konstitusi

(MK)

yang

menyatakan

bahwa

sektor

pendidikan

adalah

sektor

nirbala (Kompas, 2020). Sehingga tidak tepat jika digabung dengan UU Ciptaker yang
lebih berorientasi laba/profit. Oleh karenanya, Kemendikbud tidak memiliki kepentingan
yang tinggi terhadap UU Ciptaker. Sedangkan Kemenkes lebih memiliki kepentingan
dalam penyederhanaan

pendirian

rumah

sakit

yang

pada

dasarnya

lebih

berorientasi pada keuntungan investor bidang kesehatan.
Instansi-instansi yang termasuk dalam kategori subject adalah KADIN, DPD-RI,
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pemerintah daerah (Anies Baswedan/Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia,
Airin Rachmi/Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Abdullah Azwar/Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), gabungan 11 asosiasi pengusaha, dan gabungan
25 serikat Buruh.Subject adalah pemangku kepentinga yang mempunyai kepentingan
tinggi namun

memiliki pengaruh yang rendah dalam perumusan UU Ciptaker.

Instansi- instansi tersebut memiliki pengaruh yang lebih rendah dibanding key player
karena hanya sebagai implementator atau penerima manfaat dari UU Ciptaker.
Walau tidak memiliki wewenang dalam membuat atau mengesahkan UU Ciptaker,
instansi pengusaha, khususnya KADIN memiliki relasi personal dengan pemangku
kebijakan dan terdapat relasi ketergantungan atau juga bisa dikatakan terdapat hubungan
simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara pemerintah-DPR-RI dan kelompok
pengusaha. Kedekatan hubungan personal antara anggota pengurus KADIN terlihat
dari banyaknya mantan pengurus KADIN yang mengisi jabatan publik. Jusuf Kalla
misalnya yang menjadi wakil presiden di priode pertama pemerintahan Jokowi yang pernah
menjadi Dewan Pertimbangan

Kadin

Indonesia

1997-2002

dan

sekaligus

mengangkat Rahmat Gobel yang aktif di Kadin sebagai Menteri Perdagangan (Kata Data,
2021). Ketua Umum Kadin sebelumnya, Rosan juga merupakan Wakil Ketua Tim
Kampanye Jokowi-Ma’aruf pada Pemilu 2019 lalu.
Setelah terpilih di priode ke dua, Rosan ditunjuk oleh presiden sebagai duta besar
RI di Amerika Serikat, menggantikan Wakil Ketua Umum Kadin Lutfi yang diangkat
menjadi Menteri Perdagangan. Mantan pengurus Kadin lainnya yang masuk dalam kabinet
adalah Sandiaga Uno sebagai Menparekraf, Luhut B. Panjaitan sebagai Menko Marves,
dan Agus Gumiwang sebagai Menperin. Selain itu, meski Menteri BUMN Erick Thohir
tidak pernah tercatat sebagai pengurus Kadin, namun saudara Erick yakni Garibaldi
menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020 (Ekonomi Bisnis, 2015).
Sementara Menves
Umum Himpunan

Bahlil Lahadalia tercatat sebelumnya

Pengusaha Muda

Indonesia

(Himpi)

priode

menjadi Ketua
2015-2019

yang

merupakan organisasi anggota Kadin. Bahkan Bahlil dan Mendag Lutfi terang-terangan
mendukung dan terlibat kampanye terhadap salah satu calon ketua umum Kadin
selanjutnya (priode
2021-2026) pada Maret lalu (Tempo, 2021). Sementara Menko Ekuin adalah mantan ketua
dan saat ini bagian dari Dewan Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia. Asosiasi ini juga
merupakan bagian dari anggota Kadin Indonesia. Selain itu, Jokowi juga menunjuk
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dua Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia priode 2015-2019, yakni Dato S. Tahir dan Putri
K. Wisnu Wardani sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di pemerintahan ke duanya
(CNN,
2019
).
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Antonius Joenoes Supit hubungan kerja
antara pemerintah dan Kadin sejauh ini cukup harmonis (Kata Data, 2021). Kedekatan
tersebut tergambar dalam keterlibatan Kadin dalam perumusan kebijakan. Misalnya dalam
perumusan UU Cipta Kerja, Pemerintah besama Kadin membentuk Satuan Tugas (Satgas)
untuk konsultasi publik. Pembentukan tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Menko
Ekuin No 378 Tahun 2019 yang menunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P.
Roeslani sebagai Ketua Satgas dan Menko Ekuin sebagai Dewan Pengarah. Satgas tersebut
berjumlah 127 orang dengan beragam latar belakang, mulai dari elemen pemerintah pusat,
pengusaha hingga tokoh

masyarakat. Namun,

elemen buruh dan LSM tidak

dilibatkan sama sekali.
Pasca sebulan disahkan UU Ciptaker, pemerintah membentuk tim serap
aspirasi yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam
menyusun peraturan turunan UU Ciptaker. Tim ini beranggotakan para ahli dan tokoh
akademisi yang dipimpin oleh Franky Sibarani, yang juga mantan pengurus Kadin.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) semakin jelas bahwa di balik UU Ciptaker
terdapat kepentingan privat, Presiden RI Jokowi dapat dikatakan telah menfasilitasi
kepentingan para pengusaha (Kata Data, 2021).
Sedangkan DPD-RI tidak memiliki

pengaruh yang tinggi

karena tidak

memiliki kewenangan dalam mengajukan atau mengesahkan UU Ciptaker. Namun
DPD-RI memiliki kepentingan yang tinggi terhadap UU Ciptaker yang berkenaan langsung
dengan tugas dan fungsi DPD-RI yaitu untuk memperjuangkan otonomi daerah. Dengan
demikian, DPD-RI termasuk ke dalam kategori pemangku kepentingan subject. DPDRI

secara khusus menyuarakan aspirasi pemerintah daerah yang menginginkan

pemerintahan desentralisasi
bernegara

dan

tidak

mengembalikan

asas

sentralistik

dalam

(Media Indonesia, 2020). Seperti izin Amdal dan pembuangan limbah yang

semula menjadi kewenangan daerah namun telah ditarik ke pemerintah pusat.
Sementara

instansi-instansi

pemerintah

daerah

(Anies

Baswedan/Asosiasi

Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Airin Rachmi/Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
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Indonesia,

Abdullah

Azwar/Asosiasi

Pemerintah

Kabupaten

Seluruh

Indonesia)

mempunyai pengaruh yang rendah karena hanya berfungsi sebagai implementator UU
Ciptaker yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR-RI. Walau institusi-institusi
tersebut berpeluang untuk menjadi regulator teknis di tingkat daerah. Tingkat kepentingan
Pemerintah Daerah tinggi karena memiliki aspirasi untuk tetap dilibatkan dalam aktivitas
pemerintahan.
Terdapat beberapa pasal yang memangkas kewenangan pemerintah daerah, seperti
pasal 17 yang memangkas kewenangan Pemda tentang tata ruang, Pasal 17 Ayat 2 yang
menyebut kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi perencanaan, pengendalian,
pemanfaatan, dan penetapan ruang wilayah nasional. Sementara kewenangan pemerintah
daerah merujuk SOP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat hanya pengaturan,
pelaksanaan, dan kerjasama antar provinsi (Tirto, 2021). Implikasinya adalah, pemerintah
pusat

dapat menentukan apa dan di mana lokasi pembangunan nasional tanpa perlu

meminta persetujuan Pemda. Dengan demikian, Pemda termasuk pemangku
kepentingan kategori subject.
Pemangku kepentingan terakhir yang termasuk dalam kategori subject adalah
gabungan asosiasi buruh. Buruh adalah pihak yang memiliki pengaruh yang rendah, yakni
hanya sebagai pihak yang mengadvokasi aspirasinya dalam UU Ciptaker. Buruh memiliki
kepentingan tinggi khususnya pada aspek kesejahteraannya. Walau demikian, selama
proses penyusunan hingga

pengesahan, pelibatan buruh sangat minim (Liputan6,

2020). Akibatnya kepentingan buruh banyak yang tidak terakemodir (Tempo, 2020).
Sehingga buruh terus melakukan penolakan dalam bentuk demonstrasi yang dimulai sejak
wacana penyusunan, hingga pembahasan peraturan turunan UU Ciptaker.
Kategori pemangku kepentingan crowd yaitu pemangku kepentingan yang
memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah adalah 11 Rektor dari berbagai
kampus di Indonesia. Peran dari para Rektor tersebut sebatas advokator/pemberi masukan
untuk tercapainya

hukum

yang

adil

bagi

pemerintahan,

masyarakat,

maupun

lingkungan. Sehingga kepentingan khusus terhadap UU Ciptaker relatif lebih rendah
dari pemangku kepentingan lainnya.

PENUTUP
• Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
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di antaranya sebagai berikut:
1.

Perspektif yang digunakan oleh Pemerintah dan DPR-RI dalam merancang UU
Ciptaker adalah perspektif neoliberal serta jauh dari asas-asas lingkungan yang
keberlanjutan. Perspektif pemerintah dan DPR-RI sangat antroposentris—namun
hanya untuk sebagian kecil manusia—, mengedepankan pertumbuhan ekonomi
dengan mengorbankan lingkungan hidup dan segala penyokongnya (air, tanah,
udara, dll).

Lingkungan

hidup dan segala penyokongnya

tersebut,

tidak dijadikan sebagai sebuah entitas yang setara posisinya dengan manusia.
Namun hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi demi kepentingan manusia dan
keberlangsungan manusia.
2.

Teridentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam
perancangan UU Ciptaker yang kemudian dibagi dalam 3 kelompok yakni;
(1)

Pemangku kepentingan kunci yang terdiri dariPresiden RI, DPR-RI,

Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenko Ekuin, Kemenkumham,
Kemenperin, Kemenkeu,
Kemenkop dan UKM, Kemenristek, Kemenaker, Kementan, KATR, KLHK,
KBUMN, KESDM, KPUPR, KKP, Kemenparekraf, Kemendag, Kemenkes,
Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemenhan,
Kemenves/BKPM; (2) Pemangku kepentingan utama yang terdiri dariKADIN,
DPD-RI, Anies Baswedan (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia),
Airin Rachmi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Abdullah Azwar
(Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), gabungan 11 asosiasi
pengusaha, dan gabungan 25 organisasi buruh; dan (3) Pemangku kepentingan
pendukung yang terdiri dari 11 rektor/akademisi dari berbagai universitas di
Indonesia.Tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang
terlibat pada penyusunan UU Ciptaker diklasifikasikan menjadi 4 kelompok,
yakni; (1) Key player yang terdiri atas Presiden RI, Kemenko Ekuin, Kemenko
Marves, Kemenperin,

Kemenkeu,

Kemenkop

dan

UKM, Kemenristek,

Kemenaker, Kementan, KATR/BPN, KLHK, KBUMN, KESDM, KPUPR,
KKP,

Kemenparekraf,

Kemendag,

Kemenag,

Kemenhub,

Kemenhan,

Kemkeminfo; (2) Context setters yang terdiri atas DPR-RI, Kemenko Polhukam,
Kemenkumham, Kemenkes, Kemendagri, Kemendikbud; (3) Subjects yang
terdiri atas KADIN, DPD-RI, Anies Baswedan (Asosiasi Pemerintah Provinsi
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Seluruh

Indonesia),

Indonesia),

Abdullah

Airin

Rachmi

Azwar

(Asosiasi

(Asosiasi

Pemerintah

Pemerintah

Kota

Seluruh

Kabupaten

Seluruh

Indonesia), Gabungan 11 Asosiasi Pengusaha, Gabungan 25 Serikat Buruh; dan
(4) Crowd yang terdiri atas Gabungan 11 Rektor Universitas di Indonesia.
• Saran

1.

Pemerintah dan DPR-RI harus menggunakan perspektif lingkungan, yang
memberikan jaminan masa depan kelangsungan lingkungan (biotik
ataupun abiotik) dalam menyusun suatu kebijakan publik, khususnya
bagi UU Ciptaker. Pemerintah dan DPR-RI harus beralih dari perspektif
yang hanya memikirkan kepentingan ekonomi manusia (antroposen) atau
pertumbuhan ekonomi negara menjadi suatu kerangka kebijakan yang
menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan masa depan lingkungan.

2.

Pemerintah dan DPR-RI harus melibatkan seluruh elemen masyarakat
dalam penyusunan suatu kebijakan yang merupakan penentu nasib
kehidupan warga negara. Pemerintah dan

DPR-RI juga perlu

memperhatikan aspirasi dan keluhan seluruh elemen masyarakat baik
yang terdampak langsung atau tidak langsung. Selain itu, Pemerintah dan
DPR-RI harus menjamin suatu kebijakan, khususnya UU Ciptaker dapat
mensejahterakan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, serta
menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam penyusunan kebijakan
publik.
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