Sambutan
Transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19 akan menjadi batu uji bagi daya tahan, daya ungkit
dan daya saing Indonesia ke depan. Tidak saja lantaran Indonesia butuh kerja, rakyat butuh sumber
penghidupan, tetapi juga proses pemulihan secara menyeluruh sendi-sendi perekonomian (investasi)
kita memerlukan rumusan kebijakan dan strategi implementasi yang mendasar, berbasis luas (inklusif)
dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia 2045. Dalam konteks itu, upaya penataan kebijakan melalui
teknik legislasi baru berupa omnibus law yang mendasari penyusunan RUU Cipta Kerja, kiranya
menemukan momentum yang pas.
Mengalir dari semangat tersebut, KPPOD menyambut baik inisiatif terobosan kebijakan dari
pemerintah tersebut. Namun, untuk memperkaya diskursus kebijakan dalam ruang-ruang rapat
pembahasan di DPR RI, KPPOD mengambil inisiatif untuk menyusun Nota Pengantar ( Background Note)
dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta
Kerja. Terhadap berbagai klaster tersebut lalu ditinjau materi muatan dan rumusan normanya dari sudut
pandang desentralisasi dan otonomi daerah.
Dokumen yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil dari kristalisasi riset-riset besar yang
dilakukan KPPOD perihal ekosistem investasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, untuk
memuktahirkan data/informasi dan analisis, kami menggelar dialog stakeholders, dialog kebijakan dan
wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci sepanjang Mei-Agustus 2020. Hasil olahan dan
analisa atas semua data/informasi yang ada lalu dirumuskan dalam butir-butir pemikiran dan sejumlah
masukan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Nota Pengantar dan DIM ini.
Untuk semua proses dan hasil tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada sejumlah instansi
pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, asosiasi Pemda (APKASI dan APEKSI) maupun asosiasi
DPRD (ADKASI dan ADEKSI), asosiasi usaha (APINDO dan PHRI), berbagai serikat buruh/pekerja, para
akademisi dan aktivis masyarakat sipil atas berbagai pemikiran dan keterlibatan dalam sejumlah forum
yang kami adakan. Ragam pandangan dan silang kepentingan yang muncul sungguh memperkaya
bentang berpikir kami, tanpa harus terobsesi untuk mengakomodir semua versi usulan yang memang
tidak gampang untuk dipertemukan.
Semoga pandangan-pandangan pokok dan rekomendasi yang dirumuskan bisa menjadi masukan
berbasis bukti (evidence-based) bagi DPR dalam lanjutan pembahasan RUU tersebut. Transparansi
proses dan akomodasi atas substansi tentulah penting dijamin DPR guna memperbaiki kualitas rumusan
norma sekaligus memperkuat dukungan publik bagi pelaksanaan RUU Cipta Kerja kelak. Sikap
pengabaian atas partisipasi publik jelas memunggungi semangat yang justru hendak dihadirkan oleh
RUU ini: sebagai buku besar yang menjadi rujukan bersama segenap pihak dalam upaya penciptaan
lapangan kerja yang inklusif ke depan.
Akhir kata, selamat membaca bagi khayalak sidang pembaca. Selamat bersidang bagi DPR RI
melalui alat kelengkapan Badan Legislasi bersama mitra pemerintah. Semoga segenap ikhtiar kita
tersebut layak menjadi cara terbaik untuk membangun Indonesia hebat, Indonesia yang dicita-citakan.

Salam,

Robert Na Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD

Nota Pengantar (Background Note) dan
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Administrasi Pemerintahan dalam
RUU Cipta Kerja
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ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA:
NOTA PENGANTAR (BACKGROUND NOTE) BAGI PENYUSUNAN DIM

# Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

Subyek kewenangan Presiden merupakan fokus penataan dan pengaturan
pada klaster Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja. Rancangan
ini menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Penataan tersebut bertujuan: (1) mendorong integrasi horizontal kementerian atau
lembaga di Pusat dan (2) integrasi vertikal antara Pusat dengan Daerah. Dengan itu,
diharapkan konflik norma dan disharmoni regulasi bisa teratasi sehingga lebih mampu
menghadirkan kepastian-kemudahan berusaha dalam ekosistem investasi ke depan.
Penataan kewenangan ini berdampak terhadap keberadaan daerah otonom
sebagai satu entitas hukum mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Daerah otonom telah direduksi hanya sebagai pemerintahan daerah (pemda): badan
atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan kewenangan delegatif dari Presiden.
Tata kerja dan pola relasi didesain dalam kerangka hubungan kerja dan pertanggungjawaban antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan, menyerupai hubungan antar
presiden dengan menteri yang memang menjadi pembantu yang diangkat presiden.
Di sini, terjadi reduksi tata kerja, pola relasi dan pertanggungjawaban yang
berdimensi ketatanegaraan menjadi sekedar administrasi pemerintahan.
Terjadi pula penyempitan hakikat dan mekanisme dari semestinya adalah pemberian
kewenangan (atribusi) menjadi sekedar penyerahan urusan/tugas (delegasi). Padahal,
Konstitusi (UUD 1945 Perubahan) menetapkan kedudukan dan kewenangan Daerah
dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaran pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, bila kelak disahkan, RUU Cipta
Kerja bisa menggerus kewenangan sebagai fondasi otonomi daerah dan menimbulkan
dampak negatif bagi proses layanan (perizinan hingga pengawasan) di daerah.
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Klaster Administrasi Pemerintahan dalam RUU CK memuat tiga bagian pokok. Pertama,
Pasal 162 hingga Pasal 164 mengatur norma baru ihwal kewenangan Presiden sebagai
pemegang kekuasaan penyelenggaraaan pemerintahan. Di sini, Presiden berwenang
melaksanakan urusan pemerintahan dan membentuk peraturan perundang-undangan.
Kementerian/ Lembaga (KL) di Pusat maupun Pemda merupakan badan-badan publik
yang menjalankan kewenangan Presiden.

Kedua, Pasal 165 memuat pengaturan terkait Administrasi Pemerintahan. Norma yang
diatur adalah terkait penambahan standar usaha sebagai salah satu jenis perizinan,
pengaturan diskresi, pengawasan dan keputusan elektronis. Bagian ini merupakan
hasil evaluasi atas UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga,
Pasal 166 memuat klausul kewenangan atas urusan pemerintahan. Norma yang diatur,
antara lain, kewenangan penetapan NSPK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan,
inovasi pelayanan berbasis elektronik, serta pembatalan perda dan perkada. Bagian ini
merupakan hasil evaluasi atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RUU Cipta Kerja menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaaan pemerintahan.
Proposal kebijakan baru ini menebalkan hak konstitutisional Presiden dalam mengelola
Negara dan Pemerintahan terutama dalam upaya harmonisasi regulasi, standarisasi
kerja dan percepatan layanaan perizinan usaha. Dalam konstruksi yang ada, Daerah
diposisikan sebagai unsur penyelenggara: menjalankan delegasi kewenangan Presiden.
Hemat kami, penegasan kekuasaan Presiden tersebut tak ditempatkan dalam formasi
ketatanegaraan secara pas. Dalam sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945 Perubahan
mengatur secara atributif agar Negara (yang berdaulat) menyerahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada Daerah (yang berotonomi). Sementara pemerintah berperan
menyiapkan kebijakan dan melakukan pengawasan-pembinaan terhadap pemda agar
pelaksanaan otonomi tetap dalam kerangka kedaulatan Negara (Gambar 1).
Negara

Kedaulatan

Binwas

Daerah

Pemerintah Daerah

Gambar 1. Pusat dan Daerah dalam Ketatanegaraan RI
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Gambar di atas menunjukkan satu pokok: daerah merupakan entitas hukum mandiri
dan berbeda dari Pemerintah Pusat, meski secara integral tetap berada di dalam NKRI
dan berada di bawah hirarki Pemerintah Pusat. Keduanya memiliki kewenangan dalam
menjalankan urusan pemerintahan termasuk soal pembentukan peraturan perundangundangan. Daerah memiliki penyelenggara pemerintahan (Kepala Daerah dan DPRD)
yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukan dan kewenangan pelaksanaan urusan
daerah tersebut dijamin konstitusi (Pasal 18, 18 A dan 18B UUD 1945).
Bertolak dari desain ketatanegaraan tersebut, urusan pemerintahan daerah bukanlah
hasil delegasi (pelimpahan kewenangan) dari Presiden namun sebagai atribusi yang
diberikan UUD 1945. Pendelegasian wewenang hanya dilakukan seorang pemimpin
(atasan) kepada pejabat bawahan dalam instansi pemerintahan (Presiden terhadap
Menteri atau Kepala Lembaga). Jika kewenangan itu menyangkut relasi Pusat dengan
daerah otonom, maka bukanlah delegasi tetapi atribusi menjadi dasar penyerahan
urusan (atribusi bersumber kepada Konstitusi, di mana urusan diambil dari kamar
kompetensi eksekutif, dengan tata cara penyerahan urusan dilakukan melalui UU oleh
Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU).

UUD 1945 mengakui Daerah sebagai bagian eksistensial dan integral dari NKRI. Selain
rekognisi, konsitusi memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang
menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan dibagi atas urusan pemerintahan
absolut (kewenangan Pusat), urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden),
dan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat
dan Daerah). Urusan pemerintahan konkuren merupakan material dari pelaksanaan
otonomi daerah oleh pemerintahan daerah (Gambar 2).
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Gambar 2. Kedudukan dan Kewenangan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan
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Sejumlah norma dalam RUU Cipta Kerja jelas memunggungi prinsip dasar tersebut dan
membawa bacaan baru ihwal pembagian urusan pemerintahan konkuren. Rancangan
ini menegaskan bahwa pembagian urusan konkuren harus dibaca dan dimaknai sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam UU Pemda harus memperhatikan
intensi RUU Cipta Kerja. Dalam pengaturan soal penyederhanaan perizinan, misalnya,
kewenangan pemberian izin dan standar usaha berada di tangan Pemerintah Pusat.
Dengan demikian, pelaksanaan perizinan sebagai bagian dari urusan pemerintahan
konkuren di bidang penanaman modal menjadi domain kewenangan Pemerintah Pusat.
Padahal, sebagaimana ditetapkan UU No.23 Tahun 2014, kewenangan atas urusanurusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan dalam kerangka otonomi.
Meski Pemerintah pusat menegaskan bahwa “tidak ada resentralisasi” namun berbagai
substansi kebijakan dalam RUU Cipta Kerja justru bergerak ke arah sentralisasi, baik
untuk tujuan “integrasi politik” lokal dan nasional maupun “standarisasi administrasi”
layanan publik. Semestinya, Pemerintah Pusat berfokus kepada pembuatan kebijakan
nasional, mengatur NSPK sebagai pedomaan pelaksanaan urusan, serta melakukan
binwas agar pemda bisa efektif menjalankan tata laksana di lapangan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan perwujudan dari “kewenangan mengatur” yang
dimiliki suatu daerah otonom. Pada sisi lain, sistem hukum nasional mengkategorikan
perda sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 12
Tahun 2011 jo UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan , kedudukan
perda berada dalam hirarki peraturan berikut: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3)
UU/Perpu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah
Provinsi; dan (7) Perda Kabupaten/Kota. Pada konteks hirarki tersebut, muatan materi
perda jelas terikat dan tunduk pada prinsip lex superiori derogat legi inferiori sehingga
tidak dibenarkan isi pengaturannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Jika muncul pelanggaran (perda bermasalah), UU No.23 Tahun 2014 memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) membatalkan Perda
Provinsi. Sementara kewenangan pembatalan atas Perda Kabupaten/Kota merupakan
domain Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat (Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014).
Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut dianulir Mahkamah Konstitusi. Putusan
MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menetapkan Mahkamah
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Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan perda. Jika warga dirugikan
oleh kehadiran sebuah perda, gugatan keberatan diajukan ke MA (judicial review).
Namun, dalam RUU Cipta Kerja, kewenangan pembatalan perda hendak dikembalikan
kepada Pemerintah. Rancangan tersebut menetapkan Presiden sebagai pejabat yang
berwenang membatalkan perda dan peraturan kepala daerah. Opsi ini tentu tak lepas
dari pandangan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konstruksi yang
dibangun adalah: sebagai sumber dan pihak yang menyerahkan urusan kepada pemda,
Presiden berwenang menarik lagi urusan dan membatalkan perda yang mengaturnya.
Arah perubahan ini memancing pro dan kontra di tengah masyarakat. Pada satu sisi,
secara legal-yuridis, ketentuan ini bertentangan dengan Putusan MK yang bersifat final
dan mengikat. Pada sisi lain, sejak putusan MK tersebut, banyak perda bermasalah
tetap saja berlaku di daerah. Proses gugatan di MA membutuhkan dukungan finansial
yang besar dan berakibat negatif atas hubungan pemda dengan penggugat. Fakta
empirik ini memperlihatkan pemberian kewenangan pembatalan di MA tak berdampak
efektif untuk mengurangi atau menghilangkan perda bermasalah.
Berhadapan dengan fakta demikian, pemerintah mengambil jalan memutar balik, yakni
kembali kepada UU No.23 Tahun 2014 dengan menaikan level pembatalan ke Presiden
(lewat Perpres) sebagai bagian dari fungsi binwas atas pemda. Pada sisi lain, RUU ini
juga tetap memberikan ruang bagi MA membatalkan perda berdasarkan gugatan para
pihak (individu dan kelompok) yang memiliki legal-standing. Bagaimana pengaturan
kedua jalur tersebut, executive review dan judicial review, serta bagaimana resolusi
atas perbedaan hasil review (putusan) antarlembaga, maupun isu-isu krusial lainnya
sama sekali tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja ini.
Lebih mendasar lagi, semua pihak mestinya sadar bahwa ketaatan terhadap konstitusi
(UUD 1945 maupun Putusan MK) adalah mahkota dalam negara bersupremasi hukum.
Pemerintah, dalam kerangka binwas, tetap bisa menjalankan fungsi tersebut dengan
mengoptimalkan pengawasan preventif (fase rancangan). Melalui peran evaluasi dan
review (dasar bagi pemeirntah untuk memberikan nomor registrasi sebagai syarat bagi
suatu ranperda bisa disahkan menjadi perda), pemerintah memiliki kesempatan emas
untuk membendung di hulu: mencegah terlanjur lahirnya perda bermasalah!
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Transformasi perizinan berbasis resiko (risk-based approach) yang didorong dalam
RUU Cipta kerja memunculkan jenis-jenis keputusan atau tindakan administrasi baru.
Bentuk legalitas usaha (perizinan) maupun intensitas pengawasan akan disesuaikan
dengan tingkat resiko: kegiatan usaha beresiko rendah mengurus NIB (Nomor Induk
Berusaha); kegiatan usaha berisiko sedang/menengah wajib memenuhi standard yang
ditetapkan; sementara kegiatan usaha berisiko tinggi mengurus izin. Di sini, dalam
istilah generik perizinan muncul tiga bentuk administrasi baru: izin, standard dan NIB.

RUU Cipta Kerja mengatur tata kelola pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha.
Pengawasan terhadap izin, standar, NIB, dispensasi dan konsesi merupakan bagian
tak terpisah dalam alur perizinan usaha. Derajat pengawasan dikaitkan dengan tingkat
resiko usaha yang ditandai jenis dokumen perizinan yang diurus pelaku usaha. Namun,
RUU ini tak mengatur secara eksplisit level pemerintahan (pusat atau daerah) maupun
badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan pengawasan. Hal yang
diatur hanya menyangkut pelibatan atau kerja sama dengan profesi bersertifikat dalam
rangka pengawasan atau inspeksi di lapangan.

Tata laksana pengurusan (proses) hingga penerbitan perizinan (produk) sudah lama
berlangsung secara elektronis dengan memakai platform digital (perizinan terintegrasi
berbasis elektronis). Dalam rangka menebalkan dasar hukum atas proses dan produk
perizinan tersebut, RUU Cipta Kerja mengatur lebih tegas perihal kekuatan hukum dari
keputusan berbentuk elektronis. Dari sisi teknis tata kelola, penegasan tersebut tentu
berkontribusi kepada efisiensi administrasi dan efektivitas pelayanan publik, serta juga
menjadi basis untuk membangun satu-data dan integrasi business process kelak.
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Detil pandangan dan usulan perubahan dapat dilhat pada Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM). Secara umum, rekomendasi yang disusun adalah turunan dari sejumlah point
pokok berikut ini.
Pertama, keberadaan norma baru (Pasal 162 hingga Pasal 164 RUU Cipta Kerja) yang
memberikan kewenangan kepada Presiden (pemegang kekuasaaan pemerintahaan)
untuk mendelegasikan urusan pemerintahan kepada pemda perlu direvisi berdasarkan
sistem ketatanegaraan. RUU Cipta Kerja wajib memperhatikan dasar-dasar bernegara
dan susunan organisasi negara maupun pemerintahan. Politik kebijakan hingga tata
cara penyerahan urusan pemerintahan memperhatikan kedudukan dan kewenangan
daerah otonom sebagaimana termaktub (atribusi) dalam konstitusi.
Kedua, kewenangan dan mekanisme pembatalan perda dilakukan dengan opsi berikut:
1) Dalam kerangka judicial review, Mahkamah Agung (MA) berwenang melakukan
pengujian dan pembatalan atas perda berdasarkan pengajuan keberatan/gugatan
para pihak (pemerintah maupun masyarakat) yang memiliki legal standing.
2) Dalam kerangka executive review, pemerintah berwenang melakukan evaluasi
dan pengawasan preventif atas ranperda sebagai bagian tugas binwas pemerintah
pusat atas daerah.
Ketiga, NSPK merupakan standar nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh daerah,
sebagai acuan teknis bagi pemda dalam menyusun SOP pelaksanaan layanan perizinan.
Sebagai dasar pelaksanaan kewenangan, NSPK mesti disusun pemerintah pusat dan
tidak dapat didelegasikan kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perkada.
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ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA:
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DAN USULAN PERBAIKAN
# Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
TETAP

BAB XI
PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA
KERJA

BAB XI
PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA
KERJA
TETAP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 162

Bagian Kesatu
Umum
Norma Baru

Penataan kewenangan
merupakan hal penting untuk
dievaluasi dengan meletakkan
kedudukan Presiden dalam
sistem ketatanegaraan
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Pasal ini memuat empat pokok pikiran:
Presiden RI adalah pemegangan
kekuasaan pemerintahan; Presiden RI
berwenang melaksanakan urusan
pemerintahan yang oleh UU dilaksanakan

PERUBAHAN AYAT
PASAL 162

RUU CIPTA KERJA
(1) Presiden Republik
Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan
sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.
(2) Presiden sebagai
pemegang kekuasaan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang untuk
melaksanakan urusan
pemerintahan yang
berdasarkan UndangUndang dilaksanakan oleh
menteri atau kepala
lembaga dan Pemerintah
Daerah.
(3) Pelaksanaan urusan
oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bertujuan untuk: a.
percepatan pelayanan; b.
percepatan perizinan; c.
pelaksanaan program
strategis nasional dan
kebijakan Pemerintah
Pusat.

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

Indonesia yang pengaturan
awalnya ada dalam UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945)—
sebagai sumber hukum
tertinggi di Indonesia yang
mencakup dasar-dasar
normatif yang mengatur
kehidupan berbangsa dan
bernegara termasuk
penyelenggaraan
pemerintahan. Berdasarkan
UUD NRI 1945, kewenangan
tertinggi eksekutif berada di
tangan Presiden. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 4 ayat
(1) UUD NRI 1945 yaitu
“Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan
pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia”. Pasal 4
ayat (1) UUD NRI 1945
menyebutkan bahwa Presiden
Indonesia sebagai pemegang
kekuasan pemerintahan
tertinggi, menjalankan
beberapa kekuasaan
berdasarkan amanat dari UUD
NRI 1945. Philipus M. Hadjon
berpandangan bahwa terdapat
tiga kekuasaan yang dimiliki

oleh Menteri dan Pemerintahan Daerah;
Tujuanya adalah mempercepat pelayanan
publik/perizinan; dan, pelaksanaan urusan
diatur dalam PP. Secara legal-yuridis,
pasal ini berbasis pada Pasal 4 UUD 1945
yang menegaskan kekuasaan administrasi
pemerintahan Presiden RI. Namun,
pengaturan tentang administasi
pemerintahan atau tata laksana
pengambilan keputusan dan/atau
tindakan seorang pejabat negara/badan
harus ditempatkan dalam konteks sistem
ketatanegaraan Indonesia yang mengakui
keberadaan dan hubungan antara
Negara/Pusat (yang berdaulat) dan
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang
berotonomi. Daerah merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)dan
berwenang mengurus dan mengatur
sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
Secara konstitusional, pengakuan
keberadaan Daerah tertuang dalam Pasal
18, 18 A, dan 18 B UUD 1945 Pasal ini
menjadi prinsip penyelenggaraan
pemerintahan daerah, antara lain: daerah
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan; daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya;
prinsip mengakui dan menghormati
kesatuan hukum masyarakat adat; prinsip

(1) Administrasi
Pemerintahan dijalankan
Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah
sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan.
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(2) Pelaksanaan
administrasi
pemerintahan
sebagaimana dimaksud
ayat (1) bertujuan
untuk: a. Percepatan
layanan; b. Percepatan
perizinan usaha; c.
pelaksanaan program
strategis nasional dan
kebijakan Pemerintah
Pusat.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
urusan oleh Presiden
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 163

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

oleh Presiden berdasarkan
UUD NRI 1945, Pada teori
pembagian kekuasaan
disebutkan bahwa kekuasaan
pemerintahan merupakan
kekuasaan eksekutif yang
menjalankan pemerintahan itu
sendiri. Penyelenggaraan
pemerintahan sehari-hari
mencakup semua lapangan
administrasi negara, baik yang
ditentukan dalam peraturan,
ketentuan-ketentuan tidak
tertulis maupun berdasarkan
kebebasan bertindak untuk
mencapai tujuan pembentukan
pemerintahan seperti
diamanatkan oleh Pembukaan
UUD NRI 1945. Kebebasan
bertindak yang dilakukan
untuk mencapai tujuan
tersebut dalam hukum
administrasi disebut freis
ermessen. Selanjutnya, untuk
menjalankan tugas, Presiden
dapat mengangkat menteri.

mengakui dan menghormati
pemeritnahan daerah yang bersifat
khusus dan istimewah; prinsip hubungan
Pusat dan Daerah harus dilaksanakan
secara selaras dan adil. Artinya,
keputusan administrasi pemerintahan
harus ditempatkan dan sesuai dengan
kedudukan Negara (berdaulat) dan
Daerah (berotonomi). Karena itu, Pasal
162 sesungguhnya bertentangan dengan
sistem ketata-negaraan RI mengakui
keberadaan Daerah yang memiliki
kewenangan menyeleng-garakan urusan
pemerintahan sesuai asas otonomi dan
tugas pembantuan. Pasal ini mengabaikan
kedudukan dan kewenangan Daerah
dalam menjalankan urusan pemerintahan
termasuk dalam upaya percepatan
layanan publik, perizinan usaha, dan
menjalan program srategis nasional. Pasal
ini justru mereduksi hubungan antara
“Negara dan Daerah” menjadi hubungan
antara “Presiden dengan Pemerintahan
Daerah”. Padahal Daerah merupakan
sebuah kesatuan masyarakat hukum yang
otonom, bukan “bawahan” Presiden.

Norma Baru

USULAN KPPOD

PERUBAHAN AYAT
PASAL 163
13
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(1) Presiden sebagai
pemegang kekuasaan
pemerintahan
menjalankan undangundang.
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Presiden sebagai pemegang
kekuasaan Pemerintahan
sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)
UUD NRI 1945 dapat
bermakna tiga hal yaitu:

Pasal 163 menegaskan kekuasaan
Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan dan bisa mendelegasikan
kewenangan pembentukan peraturan
perundanga-undangan kepada Menteri,
Kepala Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Pasal ini juga menunjukkan “politik
hukum” RUU Cipta Kerja pada hak
konstitutif Presiden dalam mengelola
Negara dan Pemerintahan terutama
dalam upaya harmonisasi regulasi,
percepatanan pelayanan, dan percepatan
pelayanaan perizinan usaha.
Namun, penegasan kekuasaan Presiden
tersebut tidak ditempatkan dalam formasi
ketatanegaraan RI, terutama pada
kedudukan dan kewenangan antara Pusat
dan Daerah. Pusat dan Daerah
merupakan dua kesatuan masyarakat
hukum yang berbeda dan masing-masing
memiliki kewenangan dalam menjalankan
urusan pemerintahan termasuk dalam
pembentukan peraturan perundanganundangan.
Dalam konteks ketatanegaraan tersebut,
Negara (berdaulat) bisa menyerahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada

Pelaksanaan urusan
pemerintahan dan
pembentukan peraturan
dijalankan berdasarkan
kedudukan dan
kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan
peraturan perundangundangan.

a. Presiden sebagai penguasa
eksekutif umum yang
menyelenggarakan
administrasi negara;
b. Presiden sebagai penguasa
eksekutif khusus yang
menyelenggarakan
administrasi negara yang luas
terkait setiap perbuatan
administrasi negara;
c. Presiden sebagai pemegang
kuasa dan wewenang
administrasi pemerintah.
Salah satu bentuk wewenang
Presiden sebagai penguasa
yang berwenang dalam
administrasi pemerintahan
adalah wewenang dalam
bidang pengaturan untuk
menghadapi hal yang
individual dan konkrit berupa
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(2) Peraturan
pelaksanaan UndangUndang diatur dengan
Peraturan Pemerintah
dan/atau Peraturan
Presiden.
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perizinan. Menurut N.M. Spelt
dan J.B.J.M ten Berge, izin
merupakan suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan
Undang Undang atau
peraturan pemerintah untuk
dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan
larangan (izin dalam arti
sempit).
Berdasarkan penjelasan
tersebut, dapat dipahami
bahwa suatu pihak tidak dapat
melakukan sesuatu kecuali
diizinkan.
Dengan adanya izin,
Pemerintah dapat
mengendalikan dan
mengontrol kegiatan
masyarakat.
Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur
tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha

15

ANALISIS KPPOD
Daerah (yang berotonomi). Sementara
Pemerintah Pusat berperan dalam
pengawasan dan pembinaan terhadap
Pemerintahan Daerah agar pelaksanaan
otonomi Daerah tetap dalam batas-batas
kedaulatan Negara.
Dengan demikian, Presiden tidak bisa
mendelegasikan kewenangan pelaksanaan
urusan dan kewenangan pembentukan
peraturan kepada Daerah. Pendelegasian
wewenang hanya bisa dilakukan seorang
pemimpin kepada para staf/pembantu
dalam sebuah instansi atau entitas
pemerintahan. Pendelegasian wewenang
tidak bisa dilakukan kepada entitas hukum
yang berbeda.
Daerah merupakan entitas hukum yang
berbeda dari Pemerintah Pusat. Daerah
memiliki penyelenggara pemerintahan
(Kepala Daerah dan DPRD) yang dipilih
langsung oleh rakyat. Kedudukan dan
kewenangan pelaksanaan urusan
pemerintah daerah juga dijamin konstitusi
(Pasal 18, 18 A, dan 18B UUD 1945).

USULAN KPPOD
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maupun administrasi
pemerintahan pada umumnya.

(3) Presiden dapat
mendelegasikan
kewenangan
pembentukan peraturan
pelaksanaan UndangUndang kepada menteri,
kepala lembaga, atau
Pemerintah Daerah.

Tindakan Presiden dalam
melakukan kegiatan mengatur
dan mengurus dilegitimasi
melalui kebijakan yang
tertuang dalam Peraturan
yang tersusun secara
hierarkis.
Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi
perizinan di Indonesia dipicu
oleh delegasi peraturan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi
karena terdapat peraturan
yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri

Pasal 164

Norma Baru

DIHAPUS
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Dengan berlakunya
Undang-Undang ini,
kewenangan menteri,
kepala lembaga, atau
Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dalam
Undang-Undang untuk
menjalankan atau
membentuk peraturan
perundang-undangan
harus dimaknai sebagai
pelaksanaan kewenangan
Presiden.

UU TERDAMPAK
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Dalam hal kewenangan
pemerintahan, beberapa
ketentuan dalam UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, yang menjadi landasan
bagi pemerintahan dan
pembagian wilayah, antara
lain: (1) Presiden memegang
kekuasaan Pemerintahan
(Pasal 4); (2) Presiden dibantu
oleh menteri-menteri negara
(Pasal 17); (3) Negara
Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas Daerah Provinsi
yang terdiri atas Kabupaten
dan Kota (Pasal 18); dan (4)
Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas
pembantuan yang susunan
dan tata cara
penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur
dalam Undang-Undang
(Pasal 18).

Bagian Kedua

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

Pasal 164, sama seperti pasal 162 dan
163, menegaskan kekuasaan Presiden
dalam mengelola Negara dan
Pemerintahan. Pasal menggarisbawahi
bahwa pelaksanaan urusan dan
pembentukan peraturan perundangundanga di daerah merupakan
pelaksanaan kewenangan Presiden.
Ketentuan pasal ini inkonstitusional
karena mengabaikan kedudukan dan
kewenangan daerah otonom dalam
melaksanakan urusan pemerintahan
sesuai peraturan perundangan. Artinya,
kewenangan pelaksanan urusan
pemerintahan oleh Daerah bukan
merupakan hasil pemberian atau turut
mengambil bagian dalam pelaksanaan
kewenangan Presiden. Konstitusi telah
meletakan fondasi bagi kedudukan dan
kewenangan daerah dalam menjalan
urusan pemerintahan dan pembentukan
peraturan sesuai asas otonomi daerah.

TETAP
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Administrasi
Pemerintahan
Pasal 165

Bagian Kedua
Administrasi
Pemerintahan
UU No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan

1. Di antara Pasal 1
angka 19 dan Pasal 1
angka 20 disisipkan 1
(satu) angka baru, yakni
angka 19a yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1

USULAN KPPOD

Pasal 1

Dalam hal ini perlu dilakukan
perubahan terhadap ketentuan
umum, yang sebelumnya tidak
mengenal mengenai Tindakan
Administrasi Pemerintahan
yang bersifat sepihak, yaitu
Standar. Penambahan
konsepsi mengenai Standar
penting untuk dilakukan dalam
UU Administrasi Pemerintahan,
mengingat Standar merupakan
Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud
persetujuan atas pernyataan
untuk pemenuhan seluruh
persyaratan yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang ini Dalam Undang-Undang ini yang
yang dimaksud dengan:
dimaksud dengan:

Point 1 sd. 18, dan
dilanjutkan Point 21 sd.
25 bisa dibaca di RUU
Cipta Kerja.
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RUU Cipta Kerja menambahkan satu
batasan konsepsi baru terkait tindakan
administrasi: standard. Konsepsi ini,
sebagai salah satu tindakan administratif
yang bersifat sepihak, muncul dalam
konteks pendekatan baru yang mau
dipakai pemerintah dalam memberikan
legalistas usaha, yaitu risk-based
approach. Pendekatan baru ini mengubah
license approach yang digunakan
pemerintah selama ini dimana izin
menjadi basis legal untuk memulai atau
mengembahkan usaha. Pada risk-based
approach, bentuk legalitas usaha akan
disesuikan dengan tingkat risiko; pelaku
kegiatan berusaha risiko rendah akan
mengurus NIB; pelaku usaha berisiko
sedang akan mengurus standard; dan,
pelaku usaha berisiko tinggi akan
mengurus izin. Konsekuensinya adalah
muncul tiga tindakan administrasi baru:
pemberian izin, standard, dan NIB.
Karena itu, selain standard, pada pasal 1
perlu ditambahkan ayat terkait tindakan
administrasi dalam memberikan NIB.

PENAMBAHAN AYAT
PASAL 165

1. Pada Pasal 1
ditambahkan 2 (dua)
konsepsi baru (setelah
pasal point 19) sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1

Point 1 sd. 18 dapat
dibaca di RUU Cipta
Kerja.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

19. Izin adalah Keputusan
Pejabat Pemerintahan
yang berwenang sebagai
wujud persetujuan atas
permohonan Warga
Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan.

19. Izin adalah Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang berwenang
sebagai wujud persetujuan atas
permohonan Warga Masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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19. Izin adalah
Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang
berwenang sebagai
wujud persetujuan atas
permohonan Warga
Masyarakat sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

20. Standar adalah
Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang
berwenang sebagai
wujud persetujuan atas
pernyataan untuk
pemenuhan seluruh
persyaratan yang
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

20. Konsesi adalah
Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud
persetujuan dari
kesepakatan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan dengan
selain Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
dalam pengelolaan
fasilitas umum dan/atau
sumber daya alam dan
pengelolaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
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21. Dispensasi adalah
Keputusan Pejabat

21. NIB adalah
Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang
berwenang sebagai
wujud persetujuan atas
pendaftaran Pelaku
Usaha yang melakukan
usaha dan sebagai
identitas bagi pelaku
usaha dalam
pelaksanaan usahanya.

Point 22 sd. 27 dapat
sama dengan point 20 sd.
25 di RUU Cipta Keria

Point 22 sd. 27 dapat
sama dengan point 20
sd. 25 di RUU Cipta
Keria

Pasal 165

PENAMBAHAN AYAT
PASAL 165

Ketentuan Pasal 24
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 24

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan
yang menggunakan
Diskresi harus memenuhi
syarat:

Pejabat Pemerintahan yang
menggunakan Diskresi harus
memenuhi syarat:

Pengaturan diskresi pejabat
pemerintahan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi
Pemerintahan, dimaksudkan
tidak hanya sebagai payung
hukum bagi penyelenggaraan
pemerintahan, tetapi juga
sebagai instrumen hukum
untuk meningkatkan
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Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki
kewajiban untuk memberikan pelayanan
publik. Pedoman pelayanan publik
tersebut berlandaskan pada peraturanperundanganan. Namun, dalam
pengalaman empiris, pemerintah sering
kali berhadapan dengan persoalan konkrit
yang kerap tidak didukung pedoman yang
pasti/lengkap. Dalam konteks seperti ini,
pemerintah membutuhkan kemerdekaan

Ketentuan Pasal 24
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24
(1) Pejabat
Pemerintahan yang
menggunakan Diskresi
harus memenuhi syarat:
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a. sesuai dengan tujuan
Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2);

a. sesuai dengan tujuan Diskresi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2);

b. tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan;

c. berdasarkan alasanalasan yang objektif;

c. sesuai dengan AUPB;

d. tidak menimbulkan
Konflik Kepentingan; dan

d. berdasarkan alasan-alasan yang
objektif;

e. dilakukan dengan itikad
baik.

e. tidak menimbulkan Konflik
Kepentingan; dan

bertindak dan/atau mengambil
keputusanan.
Kemerdekaan bertindak tersebut biasa
dikenal dengan diskresi. Menurut Kamus
Hukum (JCT Simorangkir, 2008), diskresi
adalah kebebasan mengambil keputusan
dalam setiap situasi yang dihadapi
menurut pendapat sendiri. Diskresi
merupakan pelengkap asas legalitas yaitu
asas hukum yang menyatakan bahwa
setiap tindakan administrasi negara harus
berdasarkan peraturan perundangundangan.
RUU Cipta melakukan perubahan terkait
batas-batas diskresi yang bisa dilakukan
pemerintah, yaitu menghapus pasal 24
point b UU 30/2014 tentang administrasi
Pemerintah. Penghapusan ini memberikan
kebebasan yang lebih luas kepada
pemerintah pusat dan daerah dalam
melakukan tindakan administrasi
sepanjang tindakan tersebut sesuai AUPB;
berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
tidak menimbulkan Konflik Kepentingan;
dan dilakukan dengan iktikad baik.
Namun, dalam praktiknya, pemerintah
daerah kadang-kadang ragu dalam
mengambil diskresi yang berdampak
terhadap lambatnya respons pemerintah
terhadap persoalan tertentu. Karena itu,
RUU ini menentukan NSPK Diskresi yang
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

a. sesuai dengan tujuan
Diskresi sebagaimana
dimaksud Pasal 22 ayat
(2);

b. sesuai dengan AUPB;

pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat, dan dapat
mewujudkan pemerintahan
yang baik bagi semua badan
atau pejabat pemerintahan di
pusat maupun di daerah
Diskresi pejabat pemerintahan
telah diatur dalam Pasal 1
angka (9) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.
Diskresi adalah keputusan
dan/atau tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh pejabat pemerintahan
untuk mengatasi persoalan
konkrit yang dihadapi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dalam hal
peraturan yang memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas,
dan/atau adanya stagnasi
pemerintahan.

f. dilakukan dengan iktikad baik.

21

b. sesuai dengan AUPB;

c. berdasarkan alasanalasan yang objektif;
d. tidak menimbulkan
Konflik Kepentingan;
dan
e. dilakukan dengan
iktikad baik.

(2) NSPK Diskresi akan
diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 165

USULAN KPPOD
TETAP
Pasal 165

3.Ketentuan Pasal 38
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 38

Pasal 38

(1) Pejabat dan/atau
Badan Pemerintahan
dapat membuat
Keputusan Berbentuk
Elektronis.

(1) Pejabat dan/atau Badan
Pemerintahan dapat membuat
Keputusan Berbentuk Elektronis.

(2) Keputusan Berbentuk
Elektronis wajib dibuat
atau disampaikan
terhadap Keputusan yang
diproses oleh sistem
elektronik yang ditetapan
Pemerintah Pusat.

(2) Keputusan Berbentuk Elektronis
wajib dibuat atau disampaikan
apabila Keputusan tidak dibuat atau
tidak disampaikan secara tertulis.

Penataan ulang ketentuan
Pasal 38 berkaitan dengan
Keputusan Berbentuk
Elektronis perlu dilakukan
mengingat dimungkinkannya
bagi Pejabat dan/atau Badan
Pemerintahan dapat membuat
Keputusan Berbentuk
Elektronis. Keputusan
Berbentuk Elektronis
berkekuatan hukum sama
dengan Keputusan yang
tertulis dan berlaku sejak
diterimanya Keputusan
tersebut oleh pihak yang
bersangkutan. Dalam hal ini
Keputusan Berbentuk
Elektronis tidak perlu lagi
mewajibkan kepadaPejabat
dan/atau Badan Pemerintahan
yang membuatnya untuk
menyampaikan secara tertulis.
Keputusan Berbentuk
Elektronis wajib dibuat atau
disampaikan terhadap
Keputusan yang diproses oleh
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Digitalisasi pelayanan merupakan sebuah
kemajuan dalam reformasi pelayanan
publik saat ini. Segala bentuk tindakan
administrasi pelayanan publik perlu
beradaptasi dengan platform online
tersebut. Sejak UU 30/2014, terdapat
pasal yang mengatur bahwa Pejabat atau
suatu Badan Pemerintahan dapat
membuat keputusan secara elektronis.
Selain itu penting untuk menetapkan
bahwa landasan hukum yang berbentuk
elektronis dan juga tertulis biasa memiliki
ketentuan hukum yang tetap dan
jugasama kedudukannya. Langkah yang
dilakukan Pemerintah pada RUU Cipta
Kerja dengan melakukan penghapusan
pada pasal 38 ayat 5 dan 6, memberikan
kepastian hukum sehingga pemerintah
pusat dan dan daerah cukup membuat
keputusan elektronik tanpa melampirkan
ketentuan tertulis. Kepastian ini akan
berkontribusi bagi efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik.

3.Ketentuan Pasal 38
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38
(1) Pejabat dan/atau
Badan Pemerintahan
dapat membuat
Keputusan Berbentuk
Elektronis.
(2) Keputusan
Berbentuk Elektronis
wajib dibuat atau
disampaikan terhadap
Keputusan yang
diproses oleh sistem
elektronik yang
ditetapan Pemerintah
Pusat.
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(3) Keputusan Berbentuk
Elektronis berkekuatan
hukum sama dengan
Keputusan yang tertulis
dan berlaku sejak
diterimanya Keputusan
tersebut oleh pihak yang
bersangkutan.

(3) Keputusan Berbentuk Elektronis
berkekuatan hukum sama dengan
Keputusan yang tertulis dan berlaku
sejak diterimanya Keputusan
tersebut oleh pihak yang
bersangkutan.

(4) Keputusan dalam
bentuk tertulis tidak
dibuat jika Keputusan
dibuat dalam bentuk
elektronis.

(4) Jika Keputusan dalam bentuk
tertulis tidak disampaikan, maka
yang berlaku adalah Keputusan
dalam bentuk elektronis.

NA RUU CIPTA KERJA
sistem elektronik yang
ditetapkan pemerintah pusat.
Keputusan dalam bentuk
tertulis tidak dibuat jika
Keputusan dibuat dalam
bentuk elektronis.
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USULAN KPPOD
(3) Keputusan
Berbentuk Elektronis
berkekuatan hukum
sama dengan Keputusan
yang tertulis dan
berlaku sejak
diterimanya Keputusan
tersebut oleh pihak
yang bersangkutan.
(4) Keputusan dalam
bentuk tertulis tidak
dibuat jika Keputusan
dibuat dalam bentuk
elektronis.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan
antara Keputusan dalam bentuk
elektronis dan Keputusan dalam
bentuk tertulis, yang berlaku adalah
Keputusan dalam bentuk tertulis.
(6) Keputusan yang mengakibatkan
pembebanan keuangan negara
wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 165

PENAMBAHAN AYAT
Pasal 165
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4. Ketentuan Pasal 39
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 39

Pasal 39

1) Pejabat Pemerintahan
yang berwenang dapat
menerbitkan Izin,
Dispensasi, dan/atau
Konsesi dengan
berpedoman pada AUPB
dan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pejabat Pemerintahan yang
berwenang dapat menerbitkan Izin,
Dispensasi, dan/atau Konsesi
dengan berpedoman pada AUPB
dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Izin apabila:
a. diterbitkan persetujuan
sebelum kegiatan
dilaksanakan; dan
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Setelah di bagian Ketentuan
Umum perlu ditambahkan
mengenai apa yang dimaksud
dengan Standar, maka dalam
pengaturan batang tubuh UU
Administrasi Pemerintahan
perlu dilakukan perubahan
dengan penambahkan frasa
Standar dalam ketentuan
Pasal 39 ayat (1). Selain
menambahkan frasa Standar,
juga diatur mengenai
Keputusan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
berbentuk Standar apabila: (a)
diterbitkan persetujuan
sebelum kegiatan
dilaksanakan; dan (b) kegiatan
yang akan dilaksanakan
merupakan kegiatan
terstandardisasi. Standar
berlaku sejak pemohon
menyatakan komitmen
pemenuhan elemen standar.

Penambahan tindakan administratif
berupa “standard” pada pasal 39 ayat (1)
merupakan implikasi dari risk-based
approach. Namun, seperti analisis pada
Pasal 1 di atas, RUU ini belum
mengakomodir tindakan administratif
terkait “pemberian NIB”. NIB merupakan
legalitas bagi aktivitas usaha berisiko
rendah. Pasal ini menentukan
kondisi/persyaratan tindakan administrasi
berupa izin, standard, dispensasi, dan
konsensi. Namun pasal ini belum memiliki
ketentuan terkait kondisi atau persyaratan
bagi tindakan administratif untuk
pemberian NIB. RUU 39 ayat (8)
menyatakan bahwa “Izin, Dispensasi, atau
Konsesi tidak boleh menyebabkan
kerugian negara”. Ketentuan ini
tampaknya absen melihat potensi
kerugian negara oleh tindakan
administrasi “standard” dan “pemberian
NIB”. Padahal proses pemberian sertifikat
standard dan NIB berpotensi merugikan
negara jika ada penyimbangan dari
ketentuan peraturan perundangundangan.
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4. Ketentuan Pasal 39
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Pejabat
Pemerintahan yang
berwenang dapat
menerbitkan Izin,
Standar, NIB,
Dispensasi, dan/atau
Konsesi dengan
berpedoman pada AUPB
dan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
NIB apabila:
a. Diterbitkan sebelum
kegiatan dilaksanakan;
dan
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b. kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan
kegiatan yang
memerlukan perhatian
khusus dan/atau
memenuhi ketentuan
peraturan perundangundangan.

b. kegiatan yang akan
dilaksanakan
merupakan kegiatan
memiliki risiko rendah.

(3) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Dispensasi apabila:

(3) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Standar apabila:

a. diterbitkan persetujuan
sebelum kegiatan
dilaksanakan; dan

a. Diterbitkan sebelum
kegiatan dilaksanakan;
dan

b. kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan
kegiatan pengecualian
terhadap suatu larangan
atau perintah.

b. kegiatan yang
dilaksanakan
merupakan kegiatan
memiliki risiko sedang.

(4) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Konsesi apabila:

(4) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Izin apabila:

a. diterbitkan persetujuan
sebelum kegiatan
dilaksanakan;

a. diterbitkan
persetujuan sebelum
kegiatan dilaksanakan;
dan
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b. kegiatan yang akan
dilaksanakan
merupakan kegiatan
memiliki risiko rendah.

b. persetujuan diperoleh
berdasarkan kesepakatan
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dengan
pihak Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan/atau
swasta; dan
c. kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan
kegiatan yang
memerlukan perhatian
khusus.

(5) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Dispensasi apabila:

(5) Izin, Dispensasi, atau
Konsesi yang diajukan
oleh pemohon wajib
diberikan persetujuan
atau penolakan oleh
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya
permohonan, kecuali
ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

a. diterbitkan
persetujuan sebelum
kegiatan dilaksanakan;
dan
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b. kegiatan yang akan
dilaksanakan
merupakan kegiatan
pengecualian terhadap
suatu larangan atau
perintah.

(6) Izin, Dispensasi, atau
Konsesi tidak boleh
menyebabkan kerugian
negara.

(6) Keputusan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk
Konsesi apabila:

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi
tidak boleh menyebabkan kerugian
negara.

a. diterbitkan
persetujuan sebelum
kegiatan dilaksanakan;
b. persetujuan diperoleh
berdasarkan
kesepakatan Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan dengan
pihak Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan/atau
swasta;
c. kegiatan yang akan
dilaksanakan
merupakan kegiatan
yang memerlukan
perhatian khusus.
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(7) Izin, Dispensasi,
atau Konsesi yang
diajukan oleh pemohon
wajib diberikan
persetujuan atau
penolakan oleh Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan paling
lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya
permohonan, kecuali
ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Izin, Standard,
NIB, Dispensasi, atau
Konsesi, tidak boleh
menyebabkan kerugian
negara.

Pasal 165
5. Di antara Pasal 39 dan
Pasal 40 disisipkan 1
(satu) pasal yakni Pasal
39A yang berbunyi
sebagai berikut:

Norma Baru

PERUBAHAN AYAT
Pasal 165
Pada dasarnya, Pemerintah
dapat melakukan kontrol
terhadap segala risiko yang
terjadi dalam dunia usaha
dengan menetapkan
pengaturan penerapan standar
untuk melakukan suatu
kegiatan usaha. Menggunakan
Standar akan dapat
28

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin,
standar, NIB, dispensasi dan/atau konsesi
merupakan bagian tak terpisahkan dalam
alur perizinan usaha. Sebab, pada
praktiknya, para pemegang
izin/standard/NIB/ dispensasi/konsensi
bisa menyimpang dari dokumen legal
usahanya. Namun, pasal 39A RUU Cipta
Kerja ini tidak memiliki kepastian hukum

5. Di antara Pasal 39
dan Pasal 40 disisipkan
1 (satu) pasal yakni
Pasal 39A yang berbunyi
sebagai berikut:

RUU CIPTA KERJA
Pasal 39A
(1) Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
wajib melakukan
pengawasan atas
pelaksanaan Izin,
Standar, Dispensasi,
dan/atau Konsesi.

(2) Pengawasan terhadap
Izin, Standar, Dispensasi,
dan/atau Konsesi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
bekerjasama dengan atau
dilakukan oleh
profesiyang memiliki
sertifikat keahlian sesuai
bidang pengawasan.
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diidentifikasi
kemungkinan/probabilitas
terjadinya risiko dari suatu
kegiatan usaha. Dengan
menggunakan konsep
penerapan standar berbasis
risiko, Pemerintah menetapkan
jenis perizinan yang wajib
dimiliki oleh suatu kegiatan
usaha serta kualitas dan
kuantitas inspeksi yang harus
dilakukan dalam rangka
pengawasan pelaksanaan
kegiatan usaha.

karena tidak menyebut secara eksplisit
level pemerintahan (pusat atau daerah)
terkati Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang wajib melakukan
pengawasan. Para pelaku usaha dan/atau
publik membutuhkan kepastian terkait
pihak yang melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan dokumen legal
yang telah diperoleh dari pemerintah.
Selain itu, pasal ini menyatakan bahwa
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
bisa bekerja sama dengan profesi yang
memiliki sertifikat dan mekanismenya
diatur dalam Peraturan Presiden. Kerja
sama dengan profesi yang memiliki
sertifikat merupakan solusi yang bisa
diambil mengingat pemerintah kadangkadang memiliki keterbatasan SDM dalam
proses pengawasan
izin/standard/NIB/dispensasi. Namun,
tampak inkonsistensi terkait ketentuan
NSPK jika dibandingkan dengan ketentuan
sejenis dalam RUU Cipta Kerja:
mekanisme kerja sama tersebut diatur
dalam Peraturan Presiden. Mengapa
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Pasal 39A

(1) Pengawasan atas
pelaksanaan Izin,
Standar, NIB,
Dispensasi, dan/atau
Konsesi dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan
Pemerintaha Daerah
sesuai ketentuan
peraturan perundangundang.
(2) Pengawasan
terhadap Izin, Standar,
Dispensasi, dan/atau
Konsesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat bekerjasama
dengan atau dilakukan
oleh profesi yang
memiliki sertifikat
keahlian sesuai bidang
pengawasan.
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diatur dalam Presiden? Padahal, NSPK
yang lain diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai
jenis, bentuk, dan
mekanisme pengawasan
atas Izin, Standar,
Dispensasi, dan/atau
Konsesi yang dapat
dilakukan oleh profesi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Presiden.
Pasal 165

6. Ketentuan Pasal 53
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

USULAN KPPOD
(3) Ketentuan mengenai
jenis, bentuk, dan
mekanisme pengawasan
atas Izin, Standar,
Dispensasi, dan/atau
Konsesi yang dapat
dilakukan oleh profesi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
PERUBAHAN AYAT
Pasal 165

Dalam beberapa dekade
terakhir permasalahan pokok
yang dihadapi pelaku usaha
dalam memulai usaha di
Indonesia adalah tentang
sulitnya mengurus perizinan
untuk melakukan usaha,
pelaku usaha dihadapkan
kepada prosedur perizinan
berusaha yang berbelit-belit,
banyaknya jenis dan jumlah
perizinan yang harus dimiliki,
membutuhkan waktu lama
untuk memproses perizinan,
serta biaya yang tinggi untuk
memulai dan menjalankan
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Pasal ini menetapkan dengan eksplisit
terkait batas waktu bagi Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam melakukan
dan menetapkan Tindakan dan/atau
Keputusan. Ketentuan ini memberikan
kepastian bagi publik dan pelaku usaha
tentang waktu mendapatkan tindakan
administratif pemerintah (izin, standard,
NIB, dispensi, dan konsesi). Namun,
pasal ini menetapkan batas waktu lima
hari jika peraturan tidak menetapkan
batas tersebut. Persoalannya adalah
setiap izin/standard/NIB/dispensi/konsesi
membutuhkan waktu verifikasi
persyaratan yang berbeda-beda. Karena
itu, UU ini mesti mesti menyesuikan batas

6. Ketentuan Pasal 53
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 53

Pasal 53

(1) Batas waktu
kewajiban untuk
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(1) Batas waktu kewajiban untuk
menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan
peraturan tidak
menentukan batas waktu
kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan dalam
waktu paling lama 5
(lima) hari kerja setelah
permohonan diterima
secara lengkap oleh
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

(2) Jika ketentuan peraturan tidak
menentukan batas waktu kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan dalam waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah permohonan diterima
secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.
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usaha di Indonesia. Kondisi ini
diperburuk dengan rendahnya
kualitas dan konsistensi
regulasi serta maraknya
korupsi yang mengakibatkan
tingginya biaya untuk
mendapatkan perizinan usaha

waktu setiap tindakan administrasi sesuai
dengan tingkat risiko usaha.

USULAN KPPOD
Pasal 53
(1) Batas waktu
kewajiban untuk
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan
peraturan tidak
menentukan batas
waktu kewajiban
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan
dalam waktu paling
lama 8 hari untuk
aktivitas usaha berisiko
tinggi; 5 hari untuk
aktivitias berisiko
sedang; 2 hari aktivitas
usaha berisiko rendah,
setelah permohonan
diterima secara lengkap
oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan.
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(3) Dalam hal
permohonan diproses
melalui sistem elektronik
dan seluruh persyaratan
dalam sistem elektronik
telah terpenuhi, sistem
elektronik menetapkan
Keputusan dan/atau
Tindakan.

(3) Apabila dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap
dikabulkan secarahukum.

(3) Dalam hal
permohonan diproses
melalui sistem elektronik
dan seluruh persyaratan
dalam sistem elektronik
telah terpenuhi, sistem
elektronik menetapkan
Keputusan dan/atau
Tindakan.

(4) Apabila dalam batas
waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan,
permohonan dianggap
dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan
permohonan kepada Pengadilan
untuk memperoleh putusan
permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(4) Apabila dalam batas
waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan,
permohonan dianggap
dikabulkan secara
hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai bentuk
penetapan Keputusan
dan/atau Tindakan yang
dianggap dikabulkan
secara hukum
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan
Presiden.

(5) Pengadilan wajib memutuskan
permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diajukan.

(5) Ketentuan lebih
lanjut mengenai bentuk
penetapan Keputusan
dan/atau Tindakan yang
dianggap dikabulkan
secara hukum
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
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(6) Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan
putusan Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling lama
lima hari kerja sejak putusan
Pengadilan ditetapkan.
TETAP

Bagian Ketiga
Pemerintahan Daerah
Pasal 166

Bagian Ketiga
Pemerintahan Daerah
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

1. Ketentuan Pasal 16
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 16

Pasal 16

(1) Pemerintah Pusat
dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan
konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) berwenang
untuk:

(1) Pemerintah Pusat dalam
menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3) berwenang untuk:

PERUBAHAN AYAT
Pasal 166
konteks pelaksanaan Pasal 16
UU Pemerintahan Daerah
dimana Pemerintah Pusat
dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan
konkuren memiliki wewenang
untuk menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria
(“NSPK”) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang selanjutnya dilaksanakan
kementerian dan lembaga
pemerintah non kementerian.
Akan tetapi, pada ayat (2)
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Pasal ini menambahkan dua ketentuan
penting: NSPK berdasarkan good
practices dan Pusat bisa mendelegasikan
peraturan pelaksanaan NSPK kepada
kepala daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah. Pertama,
pengadopsian good practices sebagai
basis penyusunan NSPK. Pengadopsian
good practices dalam penyusunan NSPK
patut diapresiasi. Good practices sudah
memiliki bukti empiris. Namun, NSPK
merupakan standard yang akan menjadi
pedoman bagi Daerah dalam menjalankan
urusan. Karena itu, meski berbasiskan

1. Ketentuan Pasal 16
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat
dalam
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) berwenang
untuk:
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a. menetapkan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan; dan

a. menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan; dan

b. melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
menjadi kewenangan
Daerah.

b. melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Penetapan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf a mengacu atau
mengadopsi praktik yang
baik (good practices).

(2) Norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa
ketentuan peraturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat dan yang menjadi
kewenangan Daerah.

dijelaskan bahwa norma,
standar, prosedur, dan kriteria
yang berupa ketentuan
peraturan yang ditetapkan
pemerintah tersebut hanya
menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan
pemerintah pusat dan daerah.
Dengan adanya reformasi
penataan kewenangan,
norma, standar, prosedur, dan
kriteria tersebut tidak hanya
dijadikan sebagai pedoman
melainkan akan menjadi
aturan pelaksanaan yang
nantinya dapat didelegasikan
oleh pemerintah pusat kepada
kepala daerah yang ditetapkan
dengan peraturan kepala
daerah. Selain itu, wewenang
penetapan NSPK tersebut
tidak lagi dilaksanakan

good practices, NSPK tetap
mempertimbangkan karakter dan daya
dukung daerah yang berbeda-beda.
Artinya, NSPK bisa menjadi pedoman
untuk seluruh Daerah.
Kedua, pendelegasian peraturan
pelaksanaan NSPK kepada Peraturan
Kepala Daerah. Ketentuan ini
bertentangan dengan batasan NSPK
sebagai pedomaan nasional yang menjadi
acuan bagi semua instansi penyelenggara
pemerintahan baik di Pusat maupun
Daerah. Artinya, peraturan tersebut tidak
bisa didelegasikan kepada Kepala Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah. NSPK justru menjadi acuan bagi
Daerah dalam menyusun SOP
pelaksanaan pelayanan bidang tertentu.
Karena itu, Pasal 16 ayat (4) RUU Cipta
Kerja harus dihapus.
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USULAN KPPOD
a. menetapkan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria dalam rangka
penyeleng-garaan
Urusan Pemerintahan;
b. melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Penetapan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf a mengacu atau
mengadopsi praktik
yang baik (good
practices) dan bisa
menjadi standard bagi
seluruh daerah di
Indonesia.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(3) Norma, standar,
prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
dalam bentuk ketentuan
peraturan yang
ditetapkan Pemerintah
Pusat sebagai aturan
pelaksanaan dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren
yang menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat dan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(3) Kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh kementerian
dan lembaga pemerintah
nonkementerian.

(4) Pemerintah Pusat
dapat mendelegasikan
peraturan pelaksanaan
norma, standar, prosedur,
dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
kepada Kepala Daerah
yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

(4) Pelaksanaan kewenangan yang
dilakukan oleh lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus
dikoordinasikan dengan
kementerian terkait.

NA RUU CIPTA KERJA
melainkan hanya dibantu oleh
kementerian dan lembaga
pemerintah non kementerian.

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
(3) Norma, standar,
prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
dalam bentuk ketentuan
peraturan yang
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
sebagai aturan
pelaksanaan dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren
yang menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat dan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(4) Kewenangan
Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
dibantu oleh
kementerian dan
lembaga pemerintah
nonkementerian.
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(5) Kewenangan
Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
dibantu oleh kementerian
dan lembaga pemerintah
nonkementerian.

(5) Penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak peraturan
pemerintah mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren
diundangkan.
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(5) Pelaksanaan
kewenangan yang
dilakukan oleh lembaga
pemerintah
nonkementerian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) harus
dikoordinasikan dengan
kementerian terkait.
(6) Penetapan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukanpaling
lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak
peraturan pemerintah
mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan
konkuren diundangkan.

(6) Pelaksanaan
kewenangan yang
dilakukan oleh lembaga
pemerintah non
kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
harus dikoordinasikan
dengan kementerian
terkait.

(7) Penetapan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan paling
lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak peraturan
pemerintah mengenai
pelaksanaan urusan
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pemerintahan konkuren
diundangkan.
Pasal 166
2. Ketentuan Pasal 250
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 250
Perda dan Perkada
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat (1)
dan ayat (3) dilarang
bertentangan dengan
ketentuan peraturan yang
lebih tinggi, dan asasasas pembentukan
peraturan yang baik.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 166
Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 251 ayat (1), dimana
Perda Provinsi dan peraturan
gubernur dan/atau Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan
Pasal 250
bupati/wali kota, yang
(1) Perda dan Perkada sebagaimana bertentangan dengan
ketentuan peraturan yang
dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1)
lebih tinggi, kepentingan
dan ayat (3) dilarang bertentangan
umum, kebijakan Pemerintah
denganketentuan peraturan yang
Pusat, dan/atau kesusilaan
lebih tinggi, kepentingan umum,
dibatalkan oleh Presiden.
dan/atau kesusilaan.(2)
Bertentangan dengan kepentingan
umum sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) meliputi:
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Ketentuan Pasal 250 ini secara
substanstial tidak berbeda dengan UU
Pemda. Namun, beleid terbaru ini
seharusnya menetapkan ketentuan baru
terkait bagaimana Pemda merancang dan
menerbitakn regulasi (perda dan perkada)
sesuai peraturan yang lebih tinggi dan
asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan. Artinya, pasal ini
perlu menambahkan kentuan NSPK terkait
proses pembentukan Perda yang bisa
diatur lebih lanjut dalam peraturan
turunan (PP). Kajian-kajian KPPOD
menunjukkan bahwa pemda sering kali
menerbitkan regulasi yang bermasalah
karena tidak memiliki panduan yang pasti
dari Pusat terkait metode penyusunan
peraturan daerah atau peraturan kepala
daerah yang sesuai dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundangundangan. Perda/perkada bermasalah ini
berimplikasi negatif bagi iklim investasi di

Ketentuan Pasal 250
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 250
(1) Perda dan Perkada
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat
(1) dan ayat (3)
dilarang
bertentangandengan
ketentuan peraturan
yang lebih tinggi,dan
asas-asas pembentukan
peraturan perundangundangan yang baik.
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ANALISIS KPPOD
daerah karena tidak memberikan
kemudahan dan kepastian proses
perizinan usaha.

a. terganggunya kerukunan
antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap
pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku,
agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.
Pasal 166

(2) NSPK terkait
pembentukan Perda dan
Perkada akan diatur
dalam peraturan
Pemerintah.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 166

3. Ketentuan Pasal 251
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 251

USULAN KPPOD

Pasal 251

Perlu dilakukan perubahan
pengaturan mengenai
“executive review”
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 251 ayat (1), dimana
Perda Provinsi dan peraturan
gubernur dan/atau Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan
bupati/wali kota, yang
bertentangan dengan
ketentuan peraturan yang
lebih tinggi, kepentingan
umum, kebijakan Pemerintah
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Keberadaan perda bermasalah di daerah
membutuhkan intervensi Pusat:
pembatalan. Namun, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016,
mengubah mekanisme pembatalan perda.
Putusan tersebut menghapus
kewenangan Pusat dalam membatalkan
Perda Provinsi dan kewenangan Provinsi
dalam membatalkan Perda
Kabupaten/Kota. Implikasi putusan ini
adalah seluruh proses pembatalan perda
bermasalah berada di kewenangan MA.

2. Ketentuan Pasal 251
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 251

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

(1) Perda Provinsi dan
peraturan gubernur
dan/atau Perda
Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali
kota, yang bertentangan
dengan ketentuan
peraturan yang lebih
tinggi dan asas-asas
pembentukan peraturan
yang baik dapat
dibatalkan.

(1) Perda Provinsi dan peraturan
gubernur yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan yang
lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh
Menteri.

(2) Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota yang
bertentangan dengan ketentuan
peraturan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan dibatalkan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Artinya, jika ada pihak yang merasa
dirugikan oleh sebuah perda, prosesnya
diajukan ke MA. Persoalanya, sejak
putusan MK tersebut, banyak perda
bermasalah mengendap di daerah. Sebab,
proses gugatan di MA membutuhkan
dukungan finansial yang besar dan
berpotensi negatif bagi hubungan Pemda
dan pihak yang menggugat. Dengan
demikian, pengalaman empirik ini
menunjukkan bahwa kewenangan
pembatalan di MA berdampak pada
lambatnya proses penyelesaian perda
bermasalah di daerah. Ketentuan pasal ini
memang secara legal-yuridis
bertentangan dengan Putusan MK yang
final dan mengikat, namun beleid ini
menyederhanakan prosedur pembatalan
perda oleh Pusat.

(1) Perda Provinsi dan
peraturan gubernur
dan/atau Perda
Kabupaten/Kota dan
peraturan
bupati/walikota, yang
bertentangan dengan
ketentuan peraturan
yang lebih tinggi dan
asas-asas pembentukan
peraturan yang baik
dapat dibatalkan.

(2) Perda Provinsi dan
peraturan gubernur
dan/atau Perda
Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali
kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku dengan
Peraturan Presiden.

Pusat, dan/atau kesusilaan
dibatalkan oleh Presiden.
Pembatalan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur dan/atau
Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden. Paling
lama 7 (tujuh) Hari setelah
pembatalan dengan Peraturan
Presiden, kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan
Perda dan/atau Perkada dan
selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut
Perda dimaksud. Selanjutnya
ketentuan Pasal 251 ayat (2),
ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan
ayat (8) perlu
dipertimbangkan untuk
dihapus. Tentunya, ketentuan
berkaitan dengan kewenangan
Presiden untuk melakukan
pembatalan Perda, mengubah
norma yang terdapat dalam
Pasal 252 ayat (1) bahwa
Penyelenggara Pemerintahan
Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang masih
memberlakukan Perda yang
dibatalkan oleh Presiden
dikenai sanksi.
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(2) Perda
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
diajukan pengujian ke
Mahkamah Agung oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi jika Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
tidak mengakomodir
hasil executive review
Pemerintah Provinsi atas
rancangan Peraturan
Daerah.
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(3) Dalam hal gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat tidak
membatalkan Perda
Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
bupati/wali kota yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan yang
lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri
membatalkan Perda
Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
bupati/wali kota.

(3) Perda Provinsi
sebagai-mana dimaksud
pada ayat (1) dapat
diajukan pengujian ke
Mahkamah Agung oleh
Pemerintah Pusat jika
Pemerintah Daerah
Provinsi tidak
mengakomodir hasil
executive review
Pemerintah Pusat atas
rancangan Perda

(4) Pembatalan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Menteri dan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota
dan peraturan bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan keputusan
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

(4) Perda Provinsi
dan/atau Perda
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicabut
dan dinyatakan tidak
berlaku dengan Putusan
Mahkamah Agung.

(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari
setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perda
dan selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut Perda
dimaksud.
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(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari
setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perkada
dan selanjutnya kepala daerah
mencabut Perkada dimaksud.
(7) Dalam hal penyelenggara
Pemerintahan Daerah provinsi tidak
dapat menerima keputusan
pembatalan Perda Provinsi dan
gubernur tidak dapat menerima
keputusan pembatalan peraturan
gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan alasan yang
dapat dibenarkan oleh ketentuan
peraturan , gubernur dapat
mengajukan keberatan kepada
Presiden paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak keputusan
pembatalan perda atau peraturan
gubernur diterima.
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(8) Dalam hal penyelenggara
Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota tidak dapat
menerima keputusan pembatalan
Perda Kabupaten/Kota dan
bupati/wali kota tidak dapat
menerima keputusan pembatalan
peraturan bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dengan alasan yang dapat
dibenarkan oleh ketentuan
peraturan , bupati/wali kota dapat
mengajukan keberatan kepada
Menteri paling lambat 14 (empat
belas) Hari sejak keputusan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota
atau peraturan bupati/wali kota
diterima.
Pasal 166

PERUBAHAN AYAT
Pasal 166

4. Ketentuan Pasal 252
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 252

Pasal 252

Pengaturan sanksi administrasi
dilakukan dengan
memperhatikan sebagai
berikut: a. perumusan sanksi
administasi diatur dengan
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Penjatuhan sanksi bagi daerah yang tidak
melaksanakan ketentuan terkait
pembatalan perda multak diperlukan.
Sebab, pada praktiknya, daerah sering
tidak menjalankan ketentuan dan/atau

4. Ketentuan Pasal 252
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 252
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(1) Penyelenggara
Pemerintahan Daerah
provinsi atau
kabupaten/kota yang
masih memberlakukan
Perda yang dicabut
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 ayat (2),
dikenai sanksi.

(1) Penyelenggara Pemerintahan
Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang masih
memberlakukan Perda yang
dibatalkan oleh Menteri atau oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 251ayat (4), dikenai sanksi

memperhatikan bentuk
pelanggaran yang muncul dari
hubungan antara pemerintah
dengan warga negara/badan
hukum perdata; b. perumusan
dan penerapan sanksi
administrasi untuk
memperbaiki penyimpangan
atas kewajiban atau larangan
dalam hubungan hukum
administrasi negara; c.
perumusan sanksi administrasi
terlebih dahulu
menginventarisir seluruh
ketentuan sanksi (baik pidana
maupun administrasi) yang
ada selama ini dan mengkaji
kembali rumusan sanksi yang
ada saat ini lebih tepat dan
efektif apabila rumuskan
sebagai sanki administrasi
atau perdata.

keputusan Pusat. Terkait sanksi, pasal
252 sudah memberikan bentuk sanksi
yang berpotensi memberikan dampak
positif dalam proses pembatalan perda.
Namun, pasal ini tidak memberikan batas
waktu bagi daerah dalam menjalankan
keputusan Pusat terkait pembatalan
perda. Batas waktu memberikan
kepastian bagi daerah dalam menjalankan
keputusan tersebut. Dan, bagi
publik/pelaku usaha, batas tersebut
menjadi alat kontrol terhadap pemda
dalam menjalan keputusan Pusat. Selain
itu, pasal ini belum memilah antara Perda
yang dibatalkan/dicabut dan Perda yang
direvisi. Jika bemasalah pada aspek
prinsip, perda tersebut semestinya
dicabut. Sedangkan jika hanya
bermasalah pada aspek substansi dan
legal-yuridis, perda tersebut cukup direvisi
parsial. Pembedaan ini penting bagi
proses tindak lanjut di sisi pemda yang
menjalankan keputusan pusat.

(1) Dalam hal
pembatalan perda
dan/atau peraturan
kepala daerah,
Pemerintahan Daerah
provinsi dan
kabupaten/kota
melakukan perubahan
atas perda dan/atau
peraturan kepala daerah
paling lama enam bulan
pasca putusan MA.
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(2) Sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berupa: a. sanksi
administratif; dan/atau b.
sanksi penundaan
evaluasi rancangan Perda.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa. sanksi
administratif; dan/ataub. sanksi
penundaan evaluasi rancangan
Perda;

(2) Penyelenggara
Pemerintahan Daerah
provinsi atau
kabupaten/kota yang
masih memberlakukan
Perda yang dan/atau
tidak menjalankan
Putusan MA
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 ayat
(2), dikenai sanksi. (2)
Sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berupa: a. sanksi
administratif; dan/atau
sanksi penundaan
evaluasi rancangan
Perda.

(3) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a
dikenai kepada kepala
Daerah dan anggotaDPRD
berupa tidak dibayarkan
hak keuangan selama 3
(tiga) bulan yang diatur
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(3) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dikenai kepada kepala
Daerah dan anggota DPRDberupa
tidak dibayarkan hak-hak keuangan
yang diaturdalam ketentuan
peraturan selama 3 (tiga) bulan.

(3) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a
dikenai kepada kepala
Daerah berupa tidak
dibayarkan hak
keuangan selama 3
(tiga) bulan yang diatur
dengan ketentuan
peraturan.
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(4) Dalam hal
penyelenggara
Pemerintahan Daerah
provinsi atau
kabupaten/kota masih
memberlakukan Perda
mengenai pajak daerah
dan/atau retribusi daerah
yang telah dicabut oleh
Presiden, dikenai sanksi
penundaan atau
pemotongan DAU
dan/atau DBH bagi
Daerah bersangkutan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diterapkan pada
saat penyelenggara Pemerintahan
Daerah masih mengajukan
keberatan kepada Presiden untuk
Perda Provinsi dan kepada Menteri
untuk Perda Kabupaten/Kota.
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USULAN KPPOD
(4) Dalam hal
penyelenggara
Pemerintahan Daerah
provinsi atau
kabupaten/kota masih
memberlakukan Perda
mengenai pajak daerah
dan/atau retribusi
daerah yang dibatlakan
oleh MA, dikenai
sanksipenundaan atau
pemotongan DAU
dan/atau DBH
bagiDaerah
bersangkutan.

(5) Dalam hal penyelenggara
Pemerintahan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota masih
memberlakukan Perda mengenai
pajak daerah dan/atau retribusi
daerah yang dibatalkan oleh
Menteri atau dibatalkan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, dikenai sanksi penundaan
atau pemotongan DAU dan/atau
DBH bagi Daerah bersangkutan.
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OPSI 1: DIHAPUS,
JIKA USULAN PASAL
162, PASAL 163, DAN
PASAL 164 TAK
DIAKOMODIR.

Pasal 166

OPSI 2: TETAP,
JIKA USULAN PADA
PASAL 162, PASAL
163, DAN PASAL 164
DAPAT
DIAKOMODIR.
Pasal 166
Point 6. Ketentuan Pasal
349 diubah sehingga
berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 349

Pasal 349

(1) Daerah dapat
melakukan penyederhanaan jenis danp
rosedur pelayanan publik
untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan daya saing
Daerah dan sesuai
dengannorma, standar,
prosedur, dan kriteria,
serta
kebijakanPemerintah
Pusat.

(1) Daerah dapat melakukan
penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan
daya saing Daerah.

Pelayanan perizinan wajib
menggunakan sistem perizinan
terintegrasi secara elektronik
yang dikelola oleh Pemerintah
Pusat. Adapun Kepala Daerah
dapat mengembangkan sistem
untuk mendukung
pelaksanaan sistem perizinan
terintegrasi secara elektronik
sesuai standar yang
ditetapkan Pemerintah
Pusat.Sistem pendukung
adalah sistem untuk
membantu proses
penyelesaian perizinan dan
pengawasan. Dalam hal ini
Kepala daerah yang tidak
memberikan pelayanan
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Ketentuan ini bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan sebelumnya,
khususnya terkait kewenangan pelayanan
perizinan berusaha berada di pemerintah
pusat. Bagaimana daerah melakukan
penyederhanaan, jika kewenangannya
berada di pemerintah pusat. Sebab, beleid
ini menetapkan Pemerintah Pusat sebagai
pihak berwenang dalam menerbitikan
keputusan/tindakan administratif
pemerintahan. Misalnya, Keputusan
Kelayakan Lingkungan (mengantikan Izin
Lingkunga) diberikan Pusat. Dalam
konteks seperti, kebijakan ini belum
memberikan kepastian terkait tahapan
dimana pemerintah daerah akan
melakukan kebijakan penyederhanaan.

6. Ketentuan Pasal 349
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 349
(2) Daerah dapat
melakukan
penyederhanaan jenis
dan prosedur pelayanan
publik untuk
meningkatkan
mutupelayanan dan
daya saing Daerah dan
sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria, serta kebijakan
Pemerintah Pusat.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(2) Penyederhanaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan
Daerah.

(2) Penyederhanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perda.

(3) Pemerintah Daerah
dapat memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik.

(3) Pemerintah Daerah dapat
memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

NA RUU CIPTA KERJA
perizinan dan penggunaan
sistem perizinan terintegrasi
secara elektronik dikenai
sanksi administratif.

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
(2) Penyederhanaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
(3) Pemerintah Daerah
memanfaatkan teknologi
informasi dan
komunikasi dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik.

OPSI 1: DIHAPUS,
JIKA USULAN PASAL
162, PASAL 163, DAN
PASAL 164 TAK
DIAKOMODIR.

Pasal 166

OPSI 2: TETAP,
JIKA USULAN PADA
PASAL 162, PASAL
163, DAN PASAL 164
DAPAT
DIAKOMODIR.
Pasal 166
7. Ketentuan Pasal 350
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

7. Ketentuan Pasal 350
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

47

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

Pasal 350

Pasal 350

(1) Kepala daerah wajib
memberikan pelayanan
Perizinan Berusaha sesuai
dengan ketentuan
peraturan dan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria.

(1) Kepala daerah wajib
memberikan pelayanan perizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam memberikan
pelayanan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Daerah membentuk unit
pelayanan terpadu satu
pintu.

(2) Dalam memberikan pelayanan
perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Daerah membentuk
unit pelayanan terpadu satu pintu.

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

Rumitnya berinvestasi dan
rendahnya daya saing
Indonesia tentu
menggarisbawahi perlunya
langkah perbaikan di berbagai
sektor untuk mendukung
terwujudnya kemudahan
berusaha di Indonesia.
Perbaikan kebijakan untuk
penyeder-hanaan prosedur
termasuk penyederhanaan
persyaratan perizinan,
percepatan waktu, dan
penurunan biaya mendirikan,
mengoperasikan dan
mengembangkan usaha telah
dilakukan pemerintah sejak
tahun 2015 melalui kebijakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP).

Pasal 350 hanya akan relevan jika beleid
memberikan kepastian terkait
kewenangan pemerintah daerah dalam
busines process perizinan usaha. Sebab,
ketentuan pasal 350 inkonsisten dengan
ketentuan-ketentuan lain dalam RUU ini
terkait kewenangan pemberian izin.
Sebagai contoh, keputusan persetujuan
bangunan gedung (pengganti IMB),
keputusan kelayakan lingkungan
(pengganti izin lingkungan), kesesuaian
peta RDTR Digital (pengganti izin lokasi),
berada di bawah kewenangan pemerintah
pusat. Kalaupun demikian tata kelola
perizinannya, tetapi RUU tidak
memberikan kepastian terkait posisi
kewenangan daerah dalam alur perizinan
usaha. Padahal dalam UU sektoral terkait,
formasi kewenangan antara Pusat dan
Daerah dipetakan dengan jelas dan tegas.
Kepastian kewenangan pelaksaaan urusan
ini akan berimplikasi pada
lembaga/instansi yang menangani
pelayanan (PTSP), platform layanan
(sistem pelayanan terpadu berbasis
elektronik), dan sanksi bagi daerah yang
tidak menetapkan keputusan Pusat.
Artinya, ketentuan pasal 350, khususnya
ayat-ayat mengatur terkait PTSP, platform
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Pasal 350

(1) Kepala daerah wajib
memberikan pelayanan
Perizinan Berusaha
sesuai dengan
ketentuan peraturan
dan norma, standar,
prosedur, dan kriteria.
(2) Dalam memberikan
pelayanan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Daerah membentuk unit
pelayanan terpadu satu
pintu.
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ANALISIS KPPOD
layanan pemda, dan sanksi bagi daerah,
tidak selaras dengan semangat RUU ini
yang menetapkan Pusat sebagai
pemegang kewenangan pelaksanaan
urusan pemerintahan.

USULAN KPPOD

(3) Pembentukan unit
pelayanan terpadu satu
pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pembentukan unit pelayanan
terpadu satu pintu sebagaimana
yang dimaksudkan pada ayat (2)
berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pelayanan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
wajib menggunakan
sistem perizinan
elektronik yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat.

(4) Kepala daerah yang tidak
memberikan pelayanan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif.

(4) Pelayanan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
wajib menggunakan
sistem perizinan
elektronik yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Kepala daerah dapat
mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan
sistem Perizinan Berusaha
terintegrasi secara
elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
sesuai standar yang
ditetapkan Pemerintah
Pusat.

((5) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berupa teguran tertulis kepada
gubernur oleh Menteri dan kepada
bupati/wali kota oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk pelanggaran yang bersifat
administrasi.

(5) Kepala daerah dapat
mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan
sistem Perizinan
Berusaha terintegrasi
secara elektronik
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai
standar yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.
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(3) Pembentukan unit
pelayanan terpadu satu
pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

RUU CIPTA KERJA
(6) Kepala daerah yang
tidak memberikan
pelayanan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan penggunaan sistem
Perizinan Berusaha
terintegrasi secara
elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
dikenai sanksi
administratif.

UU TERDAMPAK
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(6) Dalam hal teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) telah disampaikan 2 (dua) kali
berturut-turut dan tetap tidak
dilaksanakan oleh kepala daerah,
Menteri mengambil alih pemberian
izin yang menjadi kewenangan
gubernur dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat mengambil
alih pemberian izin yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota.

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
(6) Kepala daerah yang
tidak memberikan
pelayanan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan penggunaan sistem
Perizinan Berusaha
terintegrasi secara
elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
dikenai sanksi
administratif.

(7) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berupa
teguran tertulis kepada
gubernur oleh Menteri
dan kepada bupati/wali
kota oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk pelanggaran
yang bersifat administrasi.

(7) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berupa
teguran tertulis kepada
gubernur oleh Menteri
dan kepada bupati/wali
kota oleh gubernur
sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk
pelanggaran yang
bersifat administrasi.
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ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

(8) Teguran tertulis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dapat
diberikan oleh menteri
atau kepala lembaga yang
membina dan mengawasi
Perizinan Berusaha sektor
setelah berkoordinasi
dengan Menteri.

(8) Teguran tertulis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dapat
diberikan oleh menteri
atau kepala lembaga
yang membina dan
mengawasi Perizinan
Berusaha sektor setelah
berkoordinasi dengan
Menteri.

(9) Dalam hal teguran
tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)
dan ayat (8) telah
disampaikan 2 (dua) kali
berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan oleh
kepala daerah:

(9) Dalam hal teguran
tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)
dan ayat (8) telah
disampaikan 2 (dua) kali
berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan oleh
kepala daerah:
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USULAN KPPOD

a. menteri atau kepala
lembaga yang membina
dan mengawasi Perizinan
Berusaha sektor
mengambil alih
pemberian Perizinan
Berusaha yang menjadi
kewenangan gubernur;
atau

a. menteri atau kepala
lembaga yang membina
dan mengawasi
Perizinan Berusaha
sektor mengambil alih
pemberian Perizinan
Berusaha yang menjadi
kewenangan gubernur;
atau

b. gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
mengambil alih
pemberian Perizinan
Berusaha yang menjadi
kewenangan bupati/wali
kota.

b. gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat
mengambil alih
pemberian Perizinan
Berusaha yang menjadi
kewenangan bupati/wali
kota.

(10) Pengambilalihan
pemberian Perizinan
Berusaha olehmenteri
atau kepala lembaga yang
membina dan mengawasi
Perizinan Berusaha sektor
sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) setelah
berkoordinasi dengan
Menteri.

(10) Pengambilalihan
pemberian Perizinan
Berusaha olehmenteri
atau kepala lembaga
yang membina dan
mengawasi Perizinan
Berusaha sektor
sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) setelah
berkoordinasi dengan
Menteri.
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Pasal 166

Pasal 402

8. Di antara Pasal 402
dan 403 disisipkan 1
(satu) pasal yakni Pasal
402A yang berbunyi
sebagai berikut:

(1) Izin yang telah dikeluarkan
sebelum berlakunya UndangUndang ini tetap berlaku sampai
dengan habis berlakunya izin.

Pasal 402A

(2) BUMD yang telah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan
dalam UndangUndang ini dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.

NA RUU CIPTA KERJA
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PERUBAHAN AYAT
Pasal 166

Norma, standar, prosedur, dan
kriteria berupa ketentuan
peraturan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sebagai
aturan pelaksanaan dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Pemerintah Pusat dapat
mendelegasikan peraturan
pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria kepada
Kepala Daerah yang
ditetapkan dengan Perkada.
Kewenangan Pemerintah Pusat
tersebut dibantu oleh
kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian

Ketentuan ini menegaskan komitmen RUU
Cipta Kerja terkait pembagian
kewenangan pelaksanaan urusan antara
Pusat dan Daerah. Artinya, beleid ini
masih memberi ruang bagi Daerah dalam
menjalankan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya.

8. Di antara Pasal 402
dan 403 disisipkan 1
(satu) pasal yakni Pasal
402A yang berbunyi
sebagai berikut:

Namun, pembagian urusan konkuren
tersebut harus dibaca dan dimaknai
sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam RUU Cipta Kerja.

Pasal 402A

Artinya, sejumlah kewenangan
pelaksanaan urusan sebagamana diatur
dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditata ulang
sehingga sejumlah kewenangan dialihkan
dari Daerah ke Pusat.
Misalnya pada klaster penyederhanaan
perizinan, kewenangan pemberian izin
dan standar usaha berada di pemerintah
Pusat.
Padahal, kewenangan-kewenangan
tersebut menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah selama ini.
Ketentuan Pasal 402A inkonsisten dengan
pasal-pasal terkait kewenangan urusan
pada klaster penyederhanaan perizinan
dan kemudahan berusaha.
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Pembagian urusan
pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat
dan Daerah Provinsi serta
Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
harus dibaca dan
dimaknai sesuai dengan
ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang
tentang Cipta Kerja.

Pasal 403
Semua ketentuan mengenai
program legislasi daerah dan badan
legislasi daerah yang sudah ada
sebelum Undang-Undang ini berlaku
harus dibaca dan dimaknai sebagai
program pembentukan Perda dan
badan pembentukan Perda,
sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD
Pada klaster-klaster tersebut,
kewenangan pelaksanaan urusan berada
di tangan Pemerintah Pusat.
Meski Pemerintah pusat menyatakan
bahwa “tidak ada sentralisasi” karena
NSPK atau pelaksanaan teknis akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Persoalannya adalah, tidak ada jaminan
hukum dalam PP bahwa urusan akan
dibagi kepada pemerintah daerah.
Pembagian urusan pemerintah
seharusnya diatur dalam UU bukan dalam
peraturan turunan.
Peraturan turunan hanya mengatur
pelaksanaan teknis pembagian urusan
yang telah ditetapkan dalam UU.

54

USULAN KPPOD
Pembagian urusan
pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat
dan Daerah Provinsi
serta Daerah
Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan
Pemerintah.

Nota Pengantar (Background Note) dan
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Perizinan Dasar dalam RUU Cipta Kerja
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PERIZINAN DASAR DALAM RUU CIPTA KERJA:
NOTA PENGANTAR (BACKGROUND NOTE) BAGI PENYUSUNAN DIM
# Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

Perubahan struktur ekonomi merupakan tema pokok sekaligus tantangan
pembangunan kita saat ini maupun pada masa normal baru pascacovid-19.
Pemerintah, setidaknya sejak 20151, menggelar berbagai inisiatif reformasi struktural
untuk merespon tantangan dimaksud. Terkait penanaman modal, respon kebijakan
terlihat pada rangkaian upaya perbaikan daya saing dan kemudahan berusaha (ease

of doing business) sebagai inti dari pembentukan ekosistem investasi yang unggul.
Namun, capaian reformasi yang berfokus pada debirokrasi dan digitalisasi
perizinan masih belum mencapai kemajuan berarti. Prosedur pengurusan izin
yang panjang, biaya resmi yang mahal, dan waktu yang lama membuat pelaku usaha
(khususnya UMKM) tak gampang memiliki legalitas usaha. Pada gilirannya, mereka
sulit mengembangkan usaha lantaran akses mengkapitalisasi aset melalui pinjaman di
lembaga keuangan, bantuan program/insentif pemda, hingga jaminan perlindungan
hukum/keamanan tidak bisa diperoleh suatu unit usaha yang tak berbadan hukum.
Salah satu akar sebab terletak di hulu: kerangka dan kualitas regulasi. Kajian
KPPOD (2019) menunjukkan bahwa regulasi tetap menjadi salah satu hambatan yang
merintangi kemudahan layanan perizinan usaha. Terdapat sejumlah persoalan kunci:
disharmoni regulasi, konflik norma dan konflik kewenangan secara horizontal (antar
kementerian/lembaga) maupun vertikal (pusat dengan daerah); serta tak memadainya
standarisasi nasional berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pada level
tata laksana perizinan di daerah. Suatu pembenahan di hulu, yakni deregulasi untuk

1

Sejumlah respon kebijakan yang patut dicatat, antara lain, penerbitan 16 Paket Ekonomi,
Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, PP No. 24 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Elektronik ( Online Single Submission (OSS).
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mengintegrasikan pengaturan semua jenis perizinan dan simplifikasi proses bisnis,
menjadi politik hukum yang wajib diadopsi pemerintah. Melalui teknik legislasi baru
berupa omnibus law, suatu evolusi dalam hukum pembangunan lalu terlihat dalam
proposal kebijakan bernama Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK).
Struktur pengaturan RUU CK dibuat dalam kategorisasi klaster (11 klaster)
sebagai unsur pembentuk ketiga jalan/sumber bagi terciptanya lapangan
kerja (investasi, UMKM dan Pemerintah). Sebagaimana terlihat pada Gambar 1,
penataan ulang berbagai klaster tersebut pada aras kebijakan (jumlah/jenis perizinan,
pengawasan dan sanksi, keberadaan para pihak dan relasi antarpihak, dst.) diyakini
mampu membuka peluang hadirnya lingkungan berusaha yang kondusif, kokohnya
fondasi mata ranatai perekonomian rakyat pada lapisan UMKM, serta leluasanya ruang
gerak pemerintah lewat public investment. Pada naskah ini, KPPOD hendak berfokus
kepada analisis dan pemberian rekomendasi (DIM) terkait klaster perizinan, utamanya
perizinan dasar sebagai tahapan awal dalam siklus pengurusan legalitas usaha.

INVESTASI

Ekosistem Investasi
4

Penyederhanaan Perizinan
Kemudahan Berusaha

*

Persyaratan Investasi

*

Ketenagakerjaan

*

Riset dan Inovasi

Klaster Pendukung

Pengadaan Lahan
Kawasan Ekonomi
RUU
CIPTA KERJA

k

UMK-M

Pemberdayaan & Perlindungan

4

Kriteria UMK-M
Basis Data Tunggal
Collaborative Processing/ Klaster

Administrasi
Pemerintahan

Pengenaan Sanksi

Kemudahan Perizinan Tunggal
* Kemitraan, Insentif & Pembiayaan

PEMERINTAH

Proyek Pemerintah
Investasi Pemerintah
Kcmudahan Proyek Pemerintah

Gambar 1. Kerangka RUU Cipta Kerja

Simplifikasi perizinan dasar merupakan salah satu tujuan pembenahan pada Klaster
Penyederhanaan Perizinan Usaha. Sebagai tindak lanjut risk-based approach, RUU ini
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menata locus kewenangan pemberian izin. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2,
Pemerintah Pusat berwenang memberikan otorisasi pada ketiga jenis perizinan dasar:
izin lokasi, izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
(SLF). Lalu, untuk meningkatkan mutu layanan, RUU ini menetapkan tenaga ahli yang
bersertifikat sebagai komponen penting dalam setiap tata laksana perizinan.

Pendaftaran
(Pelaku
usaha
mendaftar
di OSS)

OSS
menerbit
kan NIB

OSS menerbitkan
Perizinan Berusaha
dgn komitmen.

Permohonan Pemenuhan
Komitmen ke OSS Pusat:
OSS menerbitkan
Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

PUSAT
(OSS)

Perizinan
Dasar

OSS
menerbitkan
Perizinan
Berusaha Efektif

OSS menerbitkan
Izin Komersial
atau Operasional

Persetujuan
pemenuhan
Komitmen
oleh OSS
Pusat

Pemohon
mengajukan
permohonan
ke OSS Pusat

OSS menerbitkan
Keputusan kelayakan
Lingkungan

OSS menerbitkan
Persetujuan
Bangungan Gedung

Gambar 2. Perizinan Dasar dalam Perizinan Berusaha (versi RUU Cipta Kerja)

Harus diakui, penataan perizinan dasar dan segala dimensinya merupakan tuntutan
mendesak saat ini. Kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia masih berada di
belakang negara-negara tetangga (Laporan Global Competitiveness Report 2019 dan

Ease of Doing Business 2020). Rendahnya kinerja tersebut ditengarai berakar pada
kusut regulasi: peraturan tumpah tindih, disharmoni norma dan konflik kewenangan,
serta prosedur yang berbelit. Studi KPPOD (2019) menunjukan akar persoalan serupa.
Bertolak dari latar masalah demikian, pembenahan perizinan pada RUU CK seharusnya
berfokus pada penyelesaian problem regulasi, insturmentasi kebijakan (NSPK), serta
pada gilirannya kelal menyentuh tata laksana layanan. Niat untuk menata kewenangan
melalui jalan sentralisasi hendaknya dibuang jauh-jauh lantaran memunggungi prinsip
otonomi dalam pengelolaan organisasi negara-bangsa, prinsip efisiensi layanan publik,
serta aspek keberlanjutan pembangunan (sosial dan lingkungan) di daerah.
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Gambar 3. Perizinan Dasar dalam Alur Perizinan Berusaha (Eksisting Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018)

Perizinan dasar diatur dalam Bagian Ketiga pada Bab Peningkatan Ekosistem Investasi
dan Kegiatan Berusaha. Bagian ketiga ini mengatur sejumlah norma penyederhanaan
persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan. Penyederhanaan tersebut
meliput: (1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (2) persetujuan lingkungan; dan
(3) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur pada Pasal 15-21 RUU Cipta
Kerja. Pasal-pasal ini memuat pengaturan isu-isu terkait kesesuian ruang, antara lain:
lokasi usaha, rencana tata ruang darat dan laut; kepastian penguasaan, pemanfaatan,
dan penggunaan tanah; dan kepastian pengadaan tanah bagi investor, termasuk di
dalam kawasan hutan. Pada bagian ini, pemerintah ingin melakukan penyederhanaan
dokumen kebijakan rencana tata ruang dan perubahan nomeklatur Izin Lokasi menjadi
Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Kedua, persetujuan lingkungan diatur pada Pasal 22-23 RUU Cipta Kerja. Pasal-pasal
tersebut mengatur ihwal standar pengelolaan lingkungan berdasarkan klasifikasi resiko
dampak. Usaha berdampak-penting terhadap lingkungan membutuhkan penilaian atas
kajian kelayakan lingkungan. Sementara usaha yang berdampak-sedang mengunakan
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opsi pernyataaan pemenuhanan standar. Simplifikasi perizinan lingkungan juga ditata
dengan mengubah izin lingkungan menjadi Keputusan Kelayakan Lingkungan.

Ketiga, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi diatur pada Pasal 24 26 RUU Cipta Kerja. Arah usulannya menyangkut perubahan IMB menjadi Persetujuan
Bangunan Gedung yang diberikan berdasarkan standard teknis bangunan. Selain itu,
pada proses pemberian persetujuan tersebut diatur keberadaan tenaga-tenaga ahli
bersertifikat yang berperan dalam rangkaian pembangunan, yakni sejak perencanaan,
pelaksanaaan hingga pengawasan bangunan gedung.

r
Penataan ruang merupakan salah satu norma utama RUU Cipta Kerja. Sebagai tatakan
(alas) dalam setiap pembangunan fisik, tata ruang lalu diatur sebagai bagian integral
dalam upaya penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Perizinan dilihat
sebagai instrumen penataan ruang (khususnya pengendaliaan pemanfaatan ruang),
sementara penataan ruang menjadi dasar keberadaan (keputusan pemberian) izin.
Dengan demikian, pengaturan kembali terkait penataan ruang berdampak pada dua
sisi sekaligus: tata ruang berkualitas dan penyederhanaan perizinan usaha.
Dalam rangka mencapai titik ideal tersebut, RUU ini memuat sejumlah ketentuan baru:
simplifikasi izin lokasi menjadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
(Peta Digital RDTR); sentralisasi kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan izin;
simplifikasi tata ruang daerah; serta dasar hukum kebijakan rencana detil tata ruang
lewat peraturan kepala daerah (perkada). Berbagai perubahan tersebut diharapkan
mampu menghadirkan kemudahan dan kepastian dalam perizinan berusaha, terutama
pada tahapan perizinan tata ruang.
Namun, arah baru tersebut sesungguhnya berlawanan dengan sistem ketatanegaraan
Indonesia yang mengakui eksistensi daerah otonom. Di sini, daerah bermakna sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas ruang wilayah. Kewenangan
atas urusan penataan ruang merupakan perwujudan keotonomian daerah. Selain itu,
pada aspek tata laksana, ketentuan-ketentuan baru tersebut belum bersandar pada
kenyataan empiris di daerah dan berpotensi menciptakan inefisiensi pelayanan.
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Pasal 15 dan Pasal 16 RUU Cipta Kerja memuat ketentuan simplifikasi business process
persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Selain mengganti nomenklatur, pasal ini
mengubah prosedur layanan hanya dengan menyesuaikan lokasi usaha berbasis peta
RDTR Ditigal. Selain itu, terkait locus urusan yang saat ini berada di daerah, pemberian
otorisasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
Kemudian, pada Pasal 17 dan Pasal 18 diatur ketentuan ihwal kewenangan Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam kebijakan penyelenggaraan/pelaksanaan penataan ruang.
Bagian ini juga mengatur upaya dan meknsime penyederhaanan rencana tata ruang
daerah menjadi dua dokumen: RTRW dan RDTR. Sebagai bagian penyederhanaan,
RUU ini jug menetapkan Perkada sebagai dasar pengaturan RDTR Daerah.

1. Izin Lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Selain mengganti nomenklatur, RUU ini berupaya menyederhanakan business process
izin lokasi. Pelaku usaha cukup melakukan pengecekan lokasi lewat RDTR Digital. Jika
sesuai RDTR, pelaku usaha lalu mengajukan permohonan persetujuan KKPR melalui
aplikasi OSS (Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik). Pusat berwenang memberikan
persetujuan KKPR kepada pelaku usaha (Pasal 15 dan 18 point 21).
Ketentuan ini mereposisi kewenangan “pengendalian pemanfaatan ruang” dari Daerah
kepada Pemerintah Pusat. Padahal, ruang dan batas-batasnya jelas erat terkait dengan
aspek lokalitas usaha dan merupakan elemen penentu keotonomian suatu daerah.
Daerah terbilang otonom jika dan hanya jika entitas tersebut memiliki kewenangan
menata ruang wilayahnya. Perubahan ini juga memunggungi Pasal 18 UU UUD 1945
yang mengakui keberadaan daerah otonom.
Upaya simplifikasi tersebut tak berbasis kenyataan (tantangan/kebutuhan) empiris.
Catatan KPPOD (2019) menunjukkan bahwa jumlah RDTR baru mencapai 53 dokumen
(10 persen diantaranya sudah berwujud digital). Ketentuan baru ini dapat dijalankan
secara efektif jika semua kabupaten/kota memiliki RDTR Digital. Dengan demikian,
dalam masa kekosongan RDTR, proses permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
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ruang bersandar pada RTRW yang merupakan peta makro. Ketentuan ini berpotensi
menimbulkan dampak negatif bagi kualitas dan keberlanjutan tata ruang di daerah.
2. Reposisi Kewenangan Penyelenggaraan dan Penataan Ruang
RUU ini mengatur ulang kewenangan penyelenggaraan/pelaksanan penataan ruang
nasional dan daerah. Sejumlah pasal menegaskan posisi Pemerintah Pusat sebagai
pemegang kewenangan penyelenggaraan/pelaksanaan penataan ruang. Sementara
kewenangan Daerah disederhanakan hanya pada satu fase dalam keseluruhan siklus
penataan ruang, yakni fase perencanaan tata ruang (RTRW dan RDTR).
Rancangan kebijakan ini menghilangkan kewenangan Daerah dalam penyelenggaran
dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pemberian legalitas (perizinan). Padahal,
kewenangan substantif dan adminsitratif tersebut membuat Daerah bisa lebih menata
aspek keruangan, pengendalian konflik ruang dan pada gilirannya pengawasan atas
perizinan maupun secara umum perihal pelaksanaan penataan ruang wilayah dan
kawasan strategis hingga soal kerja sama penataan ruang antardaerah.
3. Simplifikasi Rencana Tata Ruang Daerah
Terkait kewenangan penyusunan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR), RUU CK
mengatur kewenangan Pemda Provinsi untuk menyusun RTRW, sementara Pemda
Kabupaten/Kota berwenang menyusun RTRW dan RDTR. Nilai positif dari penataan ini
adalah terintegrasinya kawasan strategis daerah ke dalam RTRW daerah. Selain itu,
pelaku usaha memiliki kepastian lantaran hanya ada satu rujukan (dokumen) dalam
proses perizinan usaha.
Namun, jika memperhatikan ketentuan perihal materi muatan pokok RTRW, kawasan
strategis daerah belum diakomodir dalam elemen-elemen yang diatur dalam dokumen
tata ruang tersebut. Pemda tak berwenang menetapkan kawasan yang mempunyai
pengaruh penting terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Padahal di level nasional, Pusat berwenang menentukan kawasan strategis nasional.
4. Peraturan Kepala Daerah sebagai Dasar Hukum RDTR
RDTR ditetapkan dalam produk hukum berbentuk peraturan kepala daerah (perkada).
Ketentuan ini dinilai sebagai solusi atas lamanya proses perumusan RDTR selama ini.
Komunikasi politik antara eksektutif dan DPRD di daerah dianggap menjadi jalur yang
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menghambat penyusunan dokumen tersebut. Karena itu, peraturan yang lahir dari
domain eksektutif memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyusunan RDTR.
Namun, RUU ini tak menyentuh satu tahapan sekaligus menjadi hambatan dalam
penyusunan RDTR selama ini: persetujuan substansi Pusat (Kementerian ATR/BPN).
Daerah tidak memiliki kepastian terkait waktu dan prosedur mendapatkan persetujuan
substansi Pusat. Fakta keras yang ditemui selama ini adalah proses koordinasi dan
sinkronisasi antarkementerian/lembaga (Pusat) justru menjadi sumber hambatan yang
menyebabkan lamanya persetujuan diberikan kepada pemda dan pada gilirannya
menahan laju proses pengesahan RDTR di daerah.

Praktik yang ada saat ini, izin lokasi menjadi satu tahap pemenuhanan komitmen untuk
mendapatkan izin usaha efektif. Pelaku usaha sebagai pemohon perizinan mengawali
proses bisnis dengan mengajukan permohonan ke DPMPTSP. Dinas Perizinan Daerah
tersebut lalu berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mendapatkan pertimbangan
teknis pertanahan. Praktiknya bervariasi antardaerah: di sebagian daerah para pelaku
usaha meminta pertimbangan teknis ke BPN sebagai persyaratan untuk mengajukan
izin lokasi ke DPMPTSP. Sistem ini memberikan ketidakpastian dalam pelaksanaannya
karena sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur kerja di daerah.
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Perizinan Berusaha
Efektif

OSS menerbitkan
Perzinan Berusaha
dengan komitmen

1 .Mengajukan dan
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Daerah

2.Mengajukan dan
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Lingkungan di
DPMPTSP

3. Mengajukan
dan mendapatkan
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(1) Permohonan Izin
Lokasi ke DPMPTSP
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(2) Permohonan
Pertimbangan Teknis
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(3) DPMPTSP
menerbitkan Izin Lokasi

Gambar 4. Alur Perizinan Lokasi/KKPR Opsi Do Nothing
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Persetujuan
pemenuhan
Komitmen oleh
DPMPTSP

Pilihan lain yang patut dipertimbangkan, sebagaimana terlihat dalam RUU CK, adalah
nomenklatur dan esensi Izin Lokasi diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KPKR). Pemohon melakukan penyesuaian rencana lokasi usaha berbasis peta
RDTR Digital. Jika sesuai dengan peta digital, pelaku usaha mengajukan permohonan
persetujuan KPKR kepada Pemerintah Pusat melalui OSS (Perizinan Berusaha Berbasis
Elektronik). Dari sisi tata laksana, pengurusan KKPR terbilang efisien. Namun, model
ini mengabaikan kewenangan daerah dan membutuhkan kesiapan infrastruktur (Peta
RDTR Digital).
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Gambar 5. Alur

Perizinan Lokasi/KKPR Model RUU Cipta Kerja (Follow the Draft)
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Pilihan alternatif berikutnya, sebagai prefrensi KPPOD, adalah Izin Lokasi diganti
dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di mana pelaku usaha perlu
melakukan penyesuaian rencana lokasi usaha dengan peta RDTR Digital Daerah. Jika
sesuai dengan peta tersebut, proses dilanjutkan kepada pengurusan persetujuan KKPR
ke DPMPTSP. Model ini memberikan kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan
penataan ruang kepada pemda, sekaligus menerbitkan KKPR. Jika belum memiliki Peta
RDTR Digital, pemda bisa menggunakan RDTR sementara atau rencana daerah untuk
peruntukan ruang kota/kabupaten (SKRK).
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Gambar 6. Alur Perizinan Lokasi/KKPR Model KPPOD (revise it)
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Salah satu isu krusial dalam kluster ini adalah kewenangan terkait AMDAL dan UKL/UPL
sebagai proses sekaligus wujud dokumen izin lingkungan. Perubahan yang ditawarkan
dalam RUU Cipta Kerja adalah penyesuaian pemenuhan komitmen berbasis risk-based

approach dan perubahan kewenangan berkenaan persetujuan lingkungan. Simplifikasi
dan sentralisasi tersebut berkaitan erat dengan klausul kewenangan pemerintah pusat
dalam menerbitkan SKKL (pemenuhan komitmen). Perubahan pola dan nomenklatur
tersebut disesuaikan dengan jangkauan dampak (eksternalitas) kegiatan usaha.
Isu krusial yang muncul dalam proses pemenuhan komitmen izin lingkungan ini adalah
perubahan kewenangan daerah otonom. Semangat yang diusung RUU ini menunjukan
kehendak untuk menarik kewenangan ke pemerintah pusat. Hal tersebut berdampak
pada hilangnya sebagian besar kewenangan daerah otonom dan mengabaikan dimensi
rentang kendali, skala eksternalitas dan lokalitas yang tentu selalu melekat pada setiap
kegiatan usaha.
Klaster perizinan berusaha dalam RUU Cipta Kerja mengandung beberapa norma baru
dan perubahan atas norma dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 23 ayat 1 RUU mengadopsi pendekatan berbasis
resiko (risk-based approach) dalam izin lingkungan yang ditempatkan sebagai bagian
integral dari perizinan berusaha. Hal pokok lain terlihat pada Pasal 23 (ayat 3 hingga
ayat 16) perihal keberadaan AMDAL yang berimplikasi kepada perubahan kewenangan
dan ketentuan teknis.

Pada RUU Cipta Kerja, izin lingkungan yang saat ini diatur dalam UU No. 32 Tahun
2009 mengalami perubahan nomenklatur dan level pemerintahan yang berwenang.
Dari sisi nomenklatur, izin lingkungan berubah menjadi KKL (Keputusan Kelayakan
Lingkungan). Selain itu, dari sisi status atau kedudukanya, izin lingkungan sebagai izin
dasar berubah hanya menjadi persyaratan pemenuhan komitmen untuk penerbitan
perizinan berusaha. Perubahan ini tidak berpengaruh pada tahapan proses lantaran
pada dasarnya keputusan kelayakan lingkungan berperan seperti izin lingkungan dan
harus tetap terpenuhi dalam memulai suatu usaha.
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Proses pemberian keputusan kelayakan lingkungan tidak berdiri sendiri dan selalu
terkait dengan proses sebelum (izin lokasi) dan sesudahnya (izin bangunan). Proses
pengurusan dan persetujuan lingkungan tidak bisa dilakukan jika persetujuan KKPR
(izin lokasi) belum diselesaikan. Dalam penyusunan AMDAL terdapat syarat kesesuaian
rencana tata ruang. Persetujuan lingkungan juga menjadi penentu apakah suatu
bangunan dapat didirikan di mana persetujuan lingkungan mempengaruhi persetujuan
pendirian bangunan (IMB).
Praktik aktual saat ini, merujuk UU Lingkungan dan UU Pemda, persetujuan lingkungan
diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sementara RUU Cipta Kerja mengatur perpindahan

locus kewenangan tersebut ke Pemerintah Pusat. Perubahan level pemerintahan yang
berkewenangan ini berdampak serius dari perspektif otonomi hingga sisi teknis. Dalam
analisis pautan (gap analysis), KPPOD meringkas implkiasi dan catatan perubahan
tersebut dalam pola perbandingan antara regulasi yang kini berlaku dan perubahan
yang didorong dalam RUU Cipta Kerja (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Analisis Gap Ketentuan Existing, Realita, dan RUU Cipta Kerja
Indikator

Partisipasi
Publik

UU No. 32 Tahun
2009 Tentang
Lingkungan Hidup
• Pasal 26

RUU Cipta Kerja

•

Dokumen Amdal
disusun pemrakarsa
dengan melibatkan
masyarakat yang
terkena dampak,
pemerhati lingkungan
hidup, dan/atau yang
terpengaruh atas
segala bentuk
keputusan dalam
proses Amdal,
masyarakat juga
dapat mengajukan
keberatan atas
proses kegiatan.
Realitas:
Penyusunan Amdal
dalam prakteknya
sering mengabaikan
partisipasi
masyarakat. Banyak
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Pasal 23 angka 6
Penyusunan dokumen
Amdal dilakukan
dengan melibatkan
masyarakat yang
terkena dampak
langsung terhadap
rencana usaha
dan/atau kegiatan.

Gap Analysis

Perubahan yang diusung
RUU ini, antara lain,
berkaitan dengan
cakupan masyarakat
yang dilibatkan dalam
proses AMDAL. Hanya
saja konteks terdampak
langsung dalam hal ini
masih tampak rancu.
Eksternalitas negatif
dalam lingkungan hidup
mencakup dampak
langsung dan tidak
langsung (darat, air,
udara), selain itu ada
juga dampak ekonomi
dan sosial. Konteks
dampak dalam RUU ini
harus dijelaskan secara
rinci agar mampu
menjamin kelestarian
lingkungan serta aspirasi
masyarakat sebagai

kajian akademis yang
menyebutkan bahwa
masih ada
penyusunan amdal
yang tidak melibatkan
masyarakat.
Penysunan AMDAL
juga menimbulkan
biaya yang tinggi
sehingga hal ini
menjadi keluhan
pengusaha yang ingin
membangun usaha.
• Pasal 29

komunitas terdampak
dapat dipertimbangkan.

•

Pasal 29 menyatakan
masyarakat juga
dilibatkan dalam
proses penilaian oleh
Komisi Penilai Amdal
(KPA) yang adalah
tim pemerintah, disini
juga adanya
partisipasi publik.
Sehingga proses
penyusunan hingga
penilaian Amdal
sampai adanya Amdal
hingga bisa
mengajukan protes
terhadap Amdal
terdapat partisipasi
publik didalamnya.

Pasal 23 angka 9
Ketentuan Pasal 29
dihapus

Penghapusan Komisi
Amdal sepintas
menghilangkan
partisipasi masyarakat,
akademisi, pemerhati
lingkungan.
Namun, penggunaaan
tenaga ahli tersertifikasi
dipandang perlu untuk
meningkatkan mutu
penilaian AMDAL.
Objektivitas penilai
merupakan kunci
efektifnya AMDAL agar
ketentuan AMDAL bukan
sekedar pemenuhan
syarat perizinan
lingkungan saja, namun
esensi kelestarian
lingkungan tetap terjaga.

Realitas:
Kinerja KPA sejauh ini
dipandang cukup
baik, hanya saja
persoalan sertifikasi
keahlian lingkungan
menjadi pertanyaan
dalam mekanisme
selama ini.
• Pasal 39

•

Pengumuman
dilakukan dengan cara
yang mudah diketahui
oleh masyarakat.
Mengingat kondisi
geografi di Indonesia
yang beragam dalam

Pasal 23 angka 18
Pengumuman
dilakukan melalui
sistem elektronik
dan/atau cara lain
yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat.
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Adanya gap dalam ruang
masyarakat untuk dapat
mengakses informasi
keputusan kelayakan
lingkungan hidup. Di
RUU Cipta Kerja
masyarakat dapat
mengakses informasi
setelah keputusan telah

hal pemenuhan
informasi sehingga
sebisa mungkin
tergantung cara
daerah dalam
memberikan informasi.
Masyarakat juga
berhak mendapatkan
informasi mulai dari
tahapan permohonan.

terbit. Padahal
keterbukaan informasi
dari awal dapat
digunakan untuk
membuka peran
masyarakat dalam
pengambilan keputusan
terutama dalam hal
dengar pendapat.
Menyoroti juga cara
pemberian informasi
yang melalui elektronik,
dimana tidak semua
masyarakat di Indonesia
dapat mengakses
internet.

Realitas:
Pengumuman dalam
media massa seperti
koran dan lain-lain
merupakan proses
yang sudah dilakukan
oleh pemrakarsa pada
umunya. Hanya saja,
tidak semua orang
mengakses informasi
tersebut, bahkan tidak
peduli. Resistensi
terhadap rencana
AMDAL seringkali
muncul dari aktivis
lingkungan dan
masyarakat
mengetahui banyak
hal tentang rencana
AMDAL dari aktivis
lingkungan yang
bersuara di media
massa. Nyatanya,
tidak semua orang
bisa mengakses media
informasi.
Eksternalitas

• Pasal 59

• Pasal 23 angka 21

Pengelolaan limbah B3
wajib mendapat izin
dari Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan
kewenangannya.

Dalam pasal 39,
pengumuman dilakukan
Pengelolaan limbah B3
wajib mendapat
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Realitas:
Kasus pengelolaan
limbah tak berizin
kerapkali terjadi,
sehingga pelanggaran
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Persyaratan lingkungan
hidup yang wajib
dipenuhi sebagaimana
yang diatur oleh
pemerintah pusat sudah
tepat untuk menciptakan
keseragaman standar
dalam pengelolaan
limbah B3. Namun
pelibatan Pemerintah
Daerah dalam izin
pengelolaan limbah B3
harus tergantung pada
skalanya. Jika kota maka
yang berwenang adalah

terhadap ketentuan ini
seakan-akan menjadi
hal yang lumrah.

• Pasal 20
Pembuangan limbah
ke media lingkungan
harus mendapat
persetujuan dari
pemerintah daerah.

walikota, jika kabupaten
maka yang berwenang
adalah bupati dan pada
lintas provinsi maka
pusat yang memiliki
kewenangan.
• Pasal 23 angka 2
Di RUU CIKA pasal 20
pembuangan limbah ke
media lingkungan harus
mendapat persetujuan
dari pemerintah pusat.

Realita:
Pembuangan limbah
tanpa izin kerapkali
dilakukan oleh
pengusaha sehingga
berdampak terhadap
kehidupan masyarakat
Wilayah
Cakupan

• Pasal 39

• Pasal 23 angka 21

Uji kelayakan
lingkungan hidup
dilakukan oleh
pemerintah daerah

Uji kelayakan
lingkungan hidup
dilakukan oleh
pemerintah pusat
dengan dapat
menunjuk lembaga/ahli
yang bersertifikat.

Realita:
Uji ini sudah berjalan
dengan baik, hanya
saja persoalan
sertifikasi penguji
menjadi masalah
dalam pengujian ini.

Akuntabilitas

Dalam UU No. 32
Tahun 2009 secara
umum ihwal sanksi
administratif ini diatur
secara rinci.

• Pasal 23 angka 21
Bentuk administrasi
yang ditawarkan diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

Realitas:
Masih banyak
pelanggaran terhadap
ketentuan UU ini
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Perubahan ini
bertentangan dengan
prinsip otonomi daerah
dimana setiap daerah
berhak mengatur sendiri
rumah tangganya.
Permaslahan utama
dalam kasus ini adalah
komitmen, sehingga
penarikan ke pusat akan
semakin menjauhkan
fungsi pengawasan.

Kemampuan pemerintah
pusat dari segi kuantitas
dan akses kedaerah di
seluruh Indonesia sangat
terbatas. Gap yang
muncul adalah biaya
yang tinggi waktu lama
sehingga untuk tenaga
ahli yang bersertifikat
akan sangat membantu
jika tenaga ahli adalah
masyarakat yang diambil
di daerah dan pusat
yang melakukan
sertifikasi berdasarkan
standar nasional.
Sanksi administratif
belum tentu memberikan
efek jera, sehingga
concern utama dalam
penegakkan hukum ini
adalah memastikan
pihak yang harus
bertanggungjawab atas
kerusakan lingkungan
akibat aktivitas yang
dilakukannya.
Penegakkan hukum
merupakan kunci utama
dalam prinsip

meskipun sanksinya
berupa pidana

Keamanan

• Pasal 36

akuntabilitas ini. Rincian
sanksi harus diatur
secara jelas mengingat
ketentuan sanksi ukan
hal teknis dan fleksibel,
selain itu penetapan
rincian sanksi juga
merupakan penegasan,
konsukuensi bagi
pengusaha jika tidak
mengindahkan kaidah
keamanan dan
keberlanjutan
lingkungan dalam
menjalankan usahanya.
Dihapus

Perizinan lingkungan
dalam RUU Cipta Kerja
merupakan pemenuhan
komitmen yang harus
dipenuhi jika menurut
analisis RBA usaha
tersebut wajib AMDAL.
Pemenuhan komitmen
AMDAL akan
memastikan bahwa
aspek keamanan
lingkungan dan lain-lain
dapat terproyeksikan
dengan baik, tentunya
dengan pengawasan
yang ketat saat usaha
tersebut beroperasi.

• Pasal 23 angka 21

Pemerintah semestinya
membagi tugas dimana
Pemerintah pusat
menetapkan standar
nasional dan pemerintah
daerah sebagai unit
terdekat dari masalah
melakukan pengawasan
pengelolaan limbah B3.

Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau
UKL-UPL wajib
memiliki izin
lingkungan.
Realitas:
Ketentuan ini sudah
berjalan sebagaimana
mestinya meskipun
dalam realitanya
masih ada saja
dampak negatif dari
suatu usaha terhadap
lingkungan
Dalam UU No. 32
Tahun 2009 tidak
diatur

Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah
memfasilitasi
pengelolaan berupa
pengumpulan,
pengangkutan, dan
pemanfaatan,
pengolahan dan/atau
penimbunan limbah B3.

Realitas:
Pengumpulan limbah
seringkali tidak
dilakukan dengan baik
dan membahayakan
lingkungan

Keberlanjutan

• Pasal 59

• Pasal 23 angka 21

Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota
wajib mencantumkan
persyaratan

Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat
wajib mencantumkan
persyaratan
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Perubahan kewenangan
penentuan persyaratan
lingkungan harus diikuti
oleh kapabilitas
pemeriksa limbah
sehingga mitigasi

lingkungan hidup yang
harus dipenuhi
dankewajiban yang
harus dipatuhi
pengelola limbah B3
dalam izin.

lingkungan hidup yang
harus dipenuhi dan
kewajiban yang harus
dipatuhi pengelola
limbah B3 dalam
Perizinan Berusaha.

kerusakan lingkungan
dapat berjalan dengan
baik dan menjamin
keberlanjutan
lingkungan hidup dan
selaras dengan SDGs.

Realitas:
Standar pengelolaan
limbah B3 sudah ada,
namun pencemaran
akibat limbah B3
masih terjadi

Tabel di atas menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini relatif memiliki kelebihan
seperti kewenangan di daerah yang berdampak pada efisiensi proses pengawasan dan
pengendalian lingkungan hidup serta pelibatan para pemangku kepentingan terkait.
Kelemahannya adalah pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan efektif lantaran
keterbatasan kapasitas birokrasi. Selain itu, kerangka regulasi nasional yang tak solid
menimbulkan ketidakpastian acuan prosedur, waktu dan biaya bagi penyelenggaraan
tata laksana oleh pemda.
Dimensi persoalan lain adalah soal partisipasi publik dalam persetujuan lingkungan
(AMDAL). RUU Cipta kerja melakukan penyempitan partisipasi terkait para pihak yang
terlibat dalam persetujuan Amdal. Mestinya, penetapan kriteria masyarakat terdampak
memperhatikan jangkauan dampak (eksternalitas) baik dampak langsung (sektorsektor terkait dan radius wilayah) maupun dampak tak langsung. Partisipasi ini harus
dimulai dari transapransi informasi dan akses sejak pengumuman sebagai proses awal
pelibatan publik dalam penyusunan AMDAL.
Keberadaan Komisi Penilai Amdal (KPA) sebagai penilai AMDAL juga dihapuskan dan
diganti pihak ketiga yang tersertifikasi. Penggunaan tenaga profesional bersertifikasi
dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan penataan proses perizinan usaha
berbasis mutu yang dijmin oleh profesi yang memilki keahlian terkait. Namun,
tantangannya, jumlah tenaga ahli bersertifikasi di sebagain daerah masih terbatas.
Data Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan
bahwa pemegang sertifikasi di Indonesia hanya sebanyak 1602 orang, dan hanya 39
orang yang memagang sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Lingkungan Industri
dan Permukiman (LSP TLIP).
Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan harus mengedepankan asas akuntabilitas.
Selain instrumen perizinan/persetujuan/pendaftaran, upaya pengawasan lingkungan
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dan penegakan hukum menjadi kunci perlindungan lingkungan terkait pemanfaatan
ruang bagi kegiatan usaha. Jika resiko lingkungan tak termitigasi ketat, keberlanjutan
pembangunan secara keseluruhan menjadi pertaruhan di masa depan. Dalam konteks
ini, locus urusan dan penataan kewenagan perizinan berdasarkan prinsip eksternalitas
(meletakan urusan berbasis dampak) akan memudahkan kontrol terhadap perizinan.
Pemerintah pusat mendesain standarisasi nasional, tata laksana persetujuan atau
perizinan lingkungan dan pengawasan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Mengalir dari uraian di atas, DPR dan Pemerintah bisa mempertimbangkan salah stau
atau gabungan tiga opsi berikut bagi pengambilan keputusan (norma UU Cipta Kerja),
khususnya terkait implikasi dari transformasi perizinan terhadap dampak lingkungan.
Opsi pertama yang kami tawarkan adalah do nothing, yakni kembali ke ketentuan lama
sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 (lihat Gambar 7).

Gambar 7. Alur Perizinan Lingkungan/SKKL Model Do Nothing

Opsi pertama --sebagaimana ditunjukan skema di atas—mengarahkan seluruh proses
pengajuan lingkungan izin ke dalam domain kewenangan pemerintah daerah. Dari
perspektif desentralisasi, proses demikian tentu positif lantaran pengendalian resiko
menjadi lebih terukur dari sisi rentang kendali dan jangkauan dampak (eskternalitas),
lebih akuntabel dan responsif, serta terintegrasinya perizinan dengan pengawasan
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sebagai satu kesatuan. Namun, kelemahan terkait munculnya variasi lokal hingga tata
kelola yang buruk di daerah jelas menuntut standarisasi nasional yang solid dan binwas
yang ketat oleh pemerintah pusat.
Opsi kedua yang tersedia adalah follow the draft: DPR dan pemerintah mengadopsi
sepenuhnya arah perubahan yang menjadi materi muatan dalam RUU Cipta Kerja.
Dalam proposal kebijakan ini diatur bahwa uji kelayakan lingkungan dilakukan pihak
ketiga (ditunjuk pemerintah). Secara umum, seluruh tata laksana perizinan berada di
bawah kendali pemerintah pusat, sejak pemenuhan komitmen kelayakan lingkungan
hingga persetujuan lingkungan sebagai bagian persyaratan dasar mengurus perizinan
berusaha (Gambar 8). Opsi ini membuat segala proses menjadi terpusat dan analisis
kelayakan lingkungan menjadi dokumen teknis dan ilmiah yang dikaji oleh para ahli.

Gambar 8. Alur Perizinan Lingkungan/SKKL Model RUU Cipta Kerja (Follow the Draft)

Opsi ketiga adalah revise it: suatu usulan jalan tengah dari KPPOD yang menawarkan
pembagian kewenangan berdasarkan pendekatan siklus kerja input-proses-output.
Tata laksana pada fase input (kebijakan dan standarisasi) dan output (penerbitan izin)
diserahkan kepada pemerintah pusat, sementara tahapan proses diserahkan kepada
daerah otonom. Proses dimuali dari pengumuman penyusunan AMDAL kepada publik
dan mengundang partisipasi warga. Lalu, penyusunan dan pemeriksaan AMDAL
dilakukan profesi ahli bersertifikasi sebagai jaminan mutu. Hasil penilaian AMDAL lalu
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diserahkan kepada pemda yang menerbitkan rekomendasi persetujuan lingkungan dan
penerbitan SKKL sebagai bukti pemenuhan komitmen.

Gambar 9. Alur Perizinan Lingkungan/SKKL Model KPPOD
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Mengurus perizinan bangunan merupakan salah satu tahapan yang wajib ditempuh
para pelaku usaha konstruksi (gedung). Dalam RUU Cipta Kerja dilakukan perubahan
nomenklatur izin (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung, serta perubahan nama
persyaratan teknis bangunan menjadi standar teknis bangunan. Selain itu diatur pula
keberadaan dan peran sejumlah profesi ahli terkait, yakni penyedia jasa kontruksi dan
penilik bangunan yang bersertifikat.
Namun, pada sisi lain, KPPOD mencatat sejumlah ketentuan RUU Cipta Kerja yang bisa
menjadi hambatan pada fase memulai usaha, konstruksi serta operasional/komersial.
Hambatan-hambatan ini terutama berkaitan dengan penataan kewenangan dalam
RUU Cipta Kerja yang mengabaikan eksistensi dan peran pemda. Reduksi atas makna
keberadaan pemda tersebut dapat menghadirkan lingkungan persoalan baru seperti
masalah rentang kendali, inefektivitas layanan publik, serta keberlanjutan tata kelola
ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan di daerah.
Dalam klaster perizinan berusaha terdapat beberapa perubahan ketentuan dan norma
baru terkait bangunan gedung dalam UU 28 tahun 2002. Perubahan kewenagan dari
pemda ke pemerintah pusat terlihat pada pengurusan legalitas (perizinan) maupun
pengawasan menyangkut fungsi bangunan gedung, proses perencanaan, pelaksanaan
kontruksi, inspeksi bangunan, sertifikat laik fungsi, pembongkaran gedung, dll. Semua
proses pengurusan legalitas tersebut berujung kepada persetujuan pemerintah pusat.

Izin bangunan merupakan salah satu materi penting dalam RUU Cipta Kerja. Dalam
praktik yang berlaku saat ini, jenis izin yang berintikan IMB dan SLF tersebut hanya
bisa diurus setelah pelaku usaha mendapatkan izin lokasi dan izin lingkungan sebagai
cara memastikan terpenuhinya pertimbangan kesesuaian ruang dan pengendalian
dampak lingkungan. Pada posisi demikian, izin bangunan menjadi prosedur regulasi
terakhir sekaligus penentu dalam rangkaian proses perizinan berusaha.
Dalam RUU Cipta Kerja dikenalkan perubahan nomenklatur IMB menjadi persetujuan
bangunan gedung. Selain itu, persyaratan teknis bangunan gedung juga mengalami
perubahan menjadi standar teknis bangunan gedung, yang mesti diatur secara rinci
agar tak terkesan sebagai relaksasi atau pelonggaran atas aspek keselamatan gedung.
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Pada sisi lain, arah perubahan yang didorong RUU ini ditandai pula pergeseran locus
kewenangan daerah kepada pemerintah pusat (terutama Pasal 35 hingga Pasal 40).
Hal ini menimbulkan pertanyaan ihwal ruang bagi pemda untuk menjalankan fungsi
inspeksi dan kontrol dalam perizinan bangunan.
Selain itu, penunjukan tenaga ahli bersertifikasi ini pada sisi menjadi cara untuk untuk
memastikan penilaian dan pengawasan atas bangunan dilakukan oleh pihak yang
berkompetensi khusus. Namun, jumlah dan sebaran tenaga ahli yang terbatas bisa
menjadi tantangan serius di banyak daerah. Berdasarkan data KemenPUPR (2018), di
negeri ini hanya terdapat 8.3 juta pekerja kontruksi di mana baru 7,4% yang memiliki
sertifikat. Ihwal ketersediaan tenaga ahli (TABG), hanya sekitar 10% kabupaten/kota
yang memiliki ahli dengan standar kompetensi yang ditetatapkan. Setiap daerah harus
difasilitasi untuk mendidik penyedia jasa kontruksi, profesi ahli dan penilik bangunan
ebagai unsur pemerhati dan pelaksana dalam proses pembangunan gedung.
Isu lain yang penting adalah perihal fungsi bangunan gedung yanf mesti sesuai dengan
peruntukan lokasi (RDTR). Masalah krusialnya adalah tidak semua daerah memiliki
RDTR (baik dokumen manual maupun secara digital). Hal ini akan menghambat proses
penerbitan perizinan bangunan lantaran keberadaan RDTR menjadi syarat wajib dalam
pendirian bangunan. Jalan alternatif perlu dipikirkan, antara lain, berupa pengenalan
dan pemakaian dokumen pengganti seperti KRK, RDTR Sementara, dan lainnya yang
bisa dijadikan acuan sah dalam mendirikan bangunan. Meski penerbitan izin atau surat
persetujuan kelak ditarik ke pemerintah pusat, masalah pemenuhan dokumen wajib
tersebut bisa menjadi penghalang proses penyelenggaraan layanan perizinan.

Dari dialog stakeholders dan simulasi yang dilakukan, kami mencatat setidaknya ada
tiga opsi muncul dalam pilihan tindak ke depan. Opsi pertama yang dilakukan adalah

do nothing, yang berarti kembali pada ketentuan lama: UU Nomor 28 tahun 2002 (lihat
Gambar 10). Kelebihan opsi ini: pengurusan izin bangunan yang sepenuhnya dilakukan
di daerah berkontribusi kepada percepatan proses kerja dan kemudahan dalam kontrol
atas pembangunan maupun peruntukan bangunan. Pemda juga bisa memperoleh
penerimaan dari retribusi bangunan yang relatif signifikan bagi penerimaan daerah.
Namun tantangan yang dihadapi adalah perihal jumlah penilik bangunan (TAGB) yang
minim di daerah dan tidak mampu memenuhi standar nasional.
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Gambar 10. Alur Perizinan Bangunan Gedung dalam Opsi “Do Nothing”

Opsi kedua adalah mengikuti RUU Cipta kerja (follow the draft). Di sini proses perizinan
bangunan (IMB dan SLF) dilakukan pemerintah pusat (dibantu pihak ketiga dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan). Kelebihan dari opsi ini
adalah tata laksana terpusat dan output lebih terstandarisasi. Namun kelemahannya
terletak pada waktu kerja yang lama dan biaya yang tinggi lantaran segala tahapan
(perencanaan, pelaksanaan kontruksi, inspeksi hingga pengendalaian) dilakukan dari
Jakarta atau harus mendapat persetujuan pemerintah pusat jika didelegasikan kepada
pihak ketiga.

Gambar 11. Alur Perizinan Bangunan Gedung dalam Opsi “Follow the Draft”
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Opsi ketiga, sebagai rekomendasi KPPOD, adalah revise it. Pilihan tindakan ini berbasis
kepada pembangian kewenangan antarlevel pemerintahan berdasarkan pendekatan

input-proses-output. Tahapan input dan output dilakukan pemerintah pusat, yakni
berupa penetapan kerangka kebijakan dan pedomaan standar teknis (tahapan input)
serta penerbitan perizinan berusaha melalui OSS (tahapan output). Sementara tata
laksana, yakni proses pengurusan aneka persyaratan hingga pemenuhan komitmen
dan terbitnya persetujuan/perizinan sektor, menjadi domain kewenangan pemda.

Gambar 12. Alur Perizinan Bangunan Gedung dalam Opsi “Revise It”
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Mengalir dari uraian di atas, pandangan umum KPPOD perihal tata kelola perizinan
dasar diringkas sebagai berikut:
⚫

Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan NIB ke Pemerintah Pusat melalui
platform layanan OSS. NIB merupakan persyaratan bagi pelaku usaha mengurus
Perizinan Berusaha.

⚫

Kedua, pelaku usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha (belum efektif)
Pemerintah Pusat melalui platform layanan OSS. Lembaga OSS menerbitkan
Perizinan Berusaha Belum Efektif.

⚫

Ketiga, pelaku usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen perizinan
dasar ke Pemda (DPMPTSP atau platform layanan online daerah yang terintegrasi
dengan OSS): Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang; Keputusan
Kelayakan Lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung.

⚫

Keempat, setelah pelaku Usaha memenuhi komitmen perizinan dasar, Pemerintah
Pusat melalui lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Efektif.

PUSA
T

Pendafta
ran
(Pelaku
usaha
mendaft

OSS
menerbitkan NIB

OSS menerbitkan
Perizinan Berusaha
degan komitmen
(izin belum efektif)

Permohonan Pemenuhan
Komitmen ke DMPTSP:

DAERAH

1. Persetujuan
Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang
2. Keputusan
Kelayakan
Lingkungan
3. Persetujuan
Bangungan
Gedung

Gambar 13. Model Perizinan Dasar versi Usulan KPPOD
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OSS
menerbitka
n
Perizinan

Persetujuan
pemenuhan
Komitmen oleh
DPMPTSP
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PERIZINAN DASAR DALAM RUU CIPTA KERJA:
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DAN USULAN PERBAIKAN
# Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

IZIN LOKASI
RUU Cipta Kerja

BAB III

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

Analisis

Norma Baru

TETAP

PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA

Bagian Kesatu

Usulan

BAB III
PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA
Norma Baru

TETAP

Umum

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
Peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan
berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
huruf a meliputi:

Norma Baru

Pemerintah sebagaimana
diuraikan di atas belum
menunjukkan hasil yang
signifikan dan belum
sesuai dengan yang
diharapkan. Hal tersebut
dapat terlihat dari
investasi dunia terhadap
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Ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha merupakan salah satu
gerbang masuk bagi penciptaan kerjaa
di Indonesia. Merujuk kajian-kajian
KPPOD (Studi Kemudahan Berusaha,
Evaluasi Paket Ekonomi, Studi Evaluasi
Implementasi OSS, upaya membuka
lebar-lebar gerbang tersebut dihambat

TETAP
Pasal 7
Peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan
berusaha sebagaimana

RUU Cipta Kerja
a. penerapan Perizinan
Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan
persyaratan dasar Perizinan
Berusaha dan pengadaan
lahan;
c. penyederhanaan
Perizinan Berusaha sektor;
dan
d. penyederhanaan
persyaratan investasi.

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja
Indonesia masih rendah
(1,97 persen) dari ratarata per tahun (20122016) sebesar USD
1.417,8 miliar serta
capaian target rasio
investasi sebesar 32,7
persen (2012- 2016)
yaitu di bawah target
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)
sebesar 38,9 persen pada
tahun 2019.97 Kondisi
tersebut disebabkan oleh:
pertama, tumpang tindih
peraturan. Rumitnya
pengurusan perizinan
berusaha di Indonesia
disebabkan oleh obesitas
regulasi perizinan, yang
selanjutnya memicu
terjadinya tumpang tindih
peraturan antara
peraturan pusat dan
peraturan pelaksana di
tingkat daerah.
Permasalahan tumpang
tindih ini, menjadi faktor
penyebab terhambatnya
investasi di Indonesia
karena masih tingginya
superioritas kewenangan
pejabat pemberi izin dan
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Analisis

Usulan

persoalan pada dimensi regulasi,
birokrasi, dan digitalisasi.

dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a meliputi:

Problem regulasi tampak dalam
sengkarut regulasi yang tumpang
tindih, obesitas regulasi, dan
ketidalengkapan regulasi NSPK.
Persoalan ini berimplikas pada rumitnya
persyaratan perizinan, prosedur
berbelit-belit, waktu yang lama, dan
biaya perizinan yang mahal. Aral-aral
ini menghambat para pelaku usaha
dalam memulai dan/atau
mengembangkan usaha. Masalah
regulasi di atas turut mempengaruhi
birokrasi dan digitalisasi pelayana
perizinan usaha yang lambat dan tidak
responsif terhadap kebutuhan publik
atau dunia usaha.

a. penerapan Perizinan
Berusaha berbasis risiko;

Selain itu, keberadaan kebijakan dan
regulasi tata ruang (semisal RTRW dan
RDTR) sebagai “panglima” dalam
perizinan juga berdampak besar dalam
upaya penciptaan iklim investasi yang
kondusif baik di Nasional maupun
Daerah. Sebab keberadaan rencana
tata ruang yang detil ini turut
mempengaruhi kepastian pelaku usaha
dalam mendapatkan lahan berusaha.
Belum lagi bicara persoalan
mendapatkan hak atas tanah dan
bangunan yang berbelit-belit membuat
pelaku usaha mendapatkan beban yang

b. penyederhanaan
persyaratan dasar Perizinan
Berusaha dan pengadaan
lahan;
c. penyederhanaan Perizinan
Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan
persyaratan investasi.

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja
ego sektoral masingmasing
kementerian/lembaga/da
erah (K/L/D).

Kedua, disharmoni materi
regulasi (bertentangan
antara satu dan yang
lain). Acap kali, terdapat
perbedaan pengaturan
antara pemerintahdaerah
dan pemerintah pusat
dalam menentukan
persyaratan yang harus
dipenuhi untuk
mendapatkan izin
kegiatan berusaha. Hal
ini menyebabkan adanya
benturan persyaratan izin
dan kesulitan bagi para
calon pelaku usaha di
Indonesia. Ketiga,
prosedur perizinan
berusaha yang berbelitbelit. Mekanisme kerja
pelayanan berusaha di
Indonesia dinilai
memakan waktu lama,
tidak transparan, kurang
informatif, sarana dan
prasarana pelayanan
yang terbatas sehingga
membutuhkan biaya yang
tinggi. Realitas tersebut,
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Analisis
besar dalam memulai atau
mengembangkan usaha.
Lebih dari itu, ekosistem investasi dan
berusaha di Indonesia dipengaruhi
pendekatan perizinan yang dipakai
Pemerintah dalam mengontrol dan
mengendalikan aktivitas usaha. Melalui
pendekatan ini, izin merupakan dasar
legal bagi semua pelaku usaha dalam
memulai usaha. Namun, persyaratan
dan business process perizinan yang
berbelit-belit membuat aktivitas usaha
tersebut terhambat.
Pendekatan risk based yang akan
dipakai dalam RUU Cipta Kerja
diharapkan bisa megatasi persoalan
tersebut. Pendekatan ini akan membagi
usaha berdasarkan risiko yang akan
timbul. Risiko ini menjadi basis bagi
pemerintah dalam memberikan legalitas
usaha. Kegiatan usaha berisiko tinggi
diharuskan mengurus izin; aktivitas
berisiko sedang hanya mengurus
standard; dan, kegiatan berisiko rendah
cukup melakukan registrasi untuk
mendapatkan NIB. Pendekatan ini
diharapkan menciptakan ekosistem
investasi yang sehat dan membuka
lebar-lebar pintu lapangan kerja bagi
masyarakat.

Usulan

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja
menjadi pertimbangan
terhadap urgensi
mengintegrasikan
peraturan perundangundangan sektor
berusaha untuk
mewujudkan ketertiban,
serta menjamin kepastian
dan perlindungan hukum.
Perizinan berusaha yang
semakin kompleks, saling
tumpang tindih, dualisme
pengaturan, tidak
harmonis dan prosedur
yang berbelit-belit
mendesak pemerintah
untuk menciptakan
langkah masif dan
progresif yaitu meredesain perizinan
berusaha di Indonesia.
Selain penyebab yang
telah dipaparkan di atas,
urgensi redesain
perizinan berusaha
dilatarbelakangi oleh
lemahnya daya saing
investasi dan
pertumbuhan sektor
swasta di Indonesia.
Agenda besar
membangun ekonomi
berbasis investasi
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Analisis

Usulan

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

Analisis

Usulan

produktif terancam
kandas atau bergerak
lambat jika segala
sumbatan di ranah
administrasi dan
kebijakan tersebut tak
kunjung dilakukan
rekonstruksi.
Pasal 8

Norma Baru

●

(1) Perizinan Berusaha
berbasis risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7
huruf a dilakukan
berdasarkan penetapan
tingkat risiko kegiatan
usaha.
●

Selama ini,
Pemerintah
menggunakan
pendekatan license
aproach yang
membuat pelaku
usaha dihadapkan
dengan banyak
perizinan.

●

Pemerintah
sebenarnya dapat
mengontrol resiko
usaha dengan
penetapan standard.
Menggunakan
Standar akan dapat
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Selama ini, izin merupakan basis
legal sebuah aktivitas usaha.
Setiap pelaku usaha harus
mengurus segala persyaratan
untuk mendapatkan izin.

●

Tak jarang sebuah izin menjadi
persyararatan untuk mendapatkan
izin lain. Konsekuensinya, pelaku
usaha mengurus serangkaian
perizinan untuk mendapatkan izin
usaha.

●

Selain itu, setiap izin memiliki
dasar hukum/regulasi, baik di level
nasional maupun daerah. Dasar
hukum yang beragam ini menjadi
persoalan tersendiri karena sering
menimbulkan tumpang tindih
persyaratan sehingga memberikan
ketidakpastian dan kesulitan dalam
memulai/mengembangkan usaha.

●

Pendekatan berbasis risiko (risk
based approach) akan
meminimalisir persoalan-persoalan

Licence approach
didasarkan pada
regulasi sehingga
membuka ruang
bagi timbulnya
persoalan obesitas
dan tumpang tindih.

●

●

TETAP
Pasal 8
(1) Perizinan Berusaha
berbasis risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat risiko
kegiatan usaha

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja
diidentifikasi
kemungkinan/proba
bilitas terjadinya
risiko dari suatu
kegiatan usaha.
Dengan
menggunakan
konsep penerapan
standar berbasis
risiko (risk based
approach),
Pemerintah
menetapkan jenis
perizinan yang wajib
dimiliki oleh suatu
kegiatan usaha serta
kualitas dan
kuantitas inspeksi
yang harus
dilakukan dalam
rangka pengawasan
pelaksanaan
kegiatan usaha.

Pasal 8
(2) Penetapan tingkat risiko
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh
berdasarkan perhitungan
nilai tingkat bahaya dan
nilai potensi terjadinya
bahaya.

Norma Baru

Risiko harus dapat
dipahami sebagai
kombinasi dari
kemungkinan terjadinya
peristiwa yang merugikan
(seperti bahaya,
kerugian) dan potensi
besarnya kerusakan yang
disebabkan oleh peristiwa
tersebut (merupakan
88

Analisis

Usulan

tersebut karena hanya izin hanya
diberikan kepada usaha-usaha
yang memiliki risiko-risiko tertentu.

KBBI mendefenisikan “risiko” sebagai
akibat yang kurang menyenangkan
(merugikan, membahayakan) dari
sebuah tindakan. Ada juga pakar yang
melihat risiko sebagai kans kerugian,
penyimpangna dari hasil yang
diharapkan, dan probabalitas bahwa
suatu hasil berbeda dari yang

TETAP
Pasal 8
(2) Penetapan tingkat risiko
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh berdasarkan
perhitungan nilai tingkat
bahaya dan nilai potensi
terjadi nya bahaya.
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kombinasi dari jumlah
orang yang terdampak
serta keseriusan dari
kerusakan yang terjadi).
Metodologi atau alat
yang tepat dibutuhkan
untuk dapat melakukan
klasifikasi atas risiko tiaptiap usaha atau kegiatan
yaitu melalui Matriks
risiko. Matriks risiko
adalah instrumen
fundamental yang
digunakan untuk
mengklasifikasikan
pendirian tergantung
pada tingkat risiko usaha
dan menyesuaikannya
dengan respons
regulasi(misalnya
inspeksi dan perizinan
yang benar-benar
dibutuhkan). Hal ini
bertujuan agar sumber
daya yang dimiliki dapat
digunakan secara lebih
efektif dan efisien, dan
beban administrasi
Pemerintah dapat
diminimalkan.
Tingkat Risiko: besarnya
kerusakan x probabilitas
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Analisis
diharapkan. Karena itu, tingkat risiko
berarti gradasi kemungkinan kerugian.
Metodologi untuk mendapatkan tingkat
risiko tersebut antara lain seperti yang
dijelaskan dalam NA RUU Cipta Kerja:
besarnya kerusakan x probabilitas.
Setiap aktivitas usaha akan diukur
tingkat risiko. Pengukuran ini akan
menjadi dasar dalam pemberian izin
atau hanya pemenuhan standard.

Usulan

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

Pasal 8

Norma Baru

(3) Penilaian tingkat bahaya
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan
terhadap aspek: a.
kesehatan; b. keselamatan;
c. lingkungan; dan/atau d.
pemanfaatan sumber daya.

NA RUU Cipta Kerja
Jenis-jenis risiko yang
dipertimbangkan dalam
dalam mengukur tingkat
kerusakan adalah:

Analisis
●

a. Kesehatan
b. Keamanan dan
keselamatan
c. Lingkungan
d. Moral dan Budaya
finansial

Pasal 9

Norma Baru

(1) Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha
berisiko rendah
sebagaimana dimaksud
dalam 8 ayat (7) huruf a
berupa pemberian nomor
induk berusaha yang
merupakan legalitas
pelaksanaan kegiatan
berusaha.

●

Aspek sosial ini berperan
penting dalam
mengkontekstualisasi makna
resiko di tengah keberagaman
daerah di Indonesia.

●

Pasal ini tidak eksplisit
menyebutkan lembaga yang
mengeluarkan Nomor Induk
Berusaha. Ketidakjelasan ini
berpotensi menciptakan
ketidakpastian pelaksanaan
pelayanan, baik di sisi
pemerintah/pemda dan pelaku
usaha

●
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Penilaian tingkat bahaya tidak
memasukan aspek aspek sosial
(moral dan budaya) dan
finansial. Pasal ini hanya
mencantumkan penilaian
tingkat bahaya pada aspek
kesehatan, keamanan,
lingkungan, dan/atau
pemanfaatan sumber daya.
Padahal Naskah Akademik RUU
ini sudah memasukan aspek
moral-budaya dan finansial
sebagai dimensi yang
dipertimbangkan dalam
penilaian tingkat bahaya.

Dalam pengalaman empirik,
para pelaku usaha

Usulan
TETAP
Pasal 8
(3) Penilaian tingkat bahaya
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan terhadap
aspek: a. kesehatan; b.
keselamatan; c. lingkungan;
d. pemanfaatan sumber daya;
e. moral dan budaya; f.
finansial

PENAMBAHAN AYAT
Pasal 9
(1) Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha berisiko rendah
sebagaimana dimaksud dalam
8 ayat (7) huruf a berupa
pemberian nomor induk
berusaha yang merupakan
legalitas pelaksanaan kegiatan
berusaha.

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

(2) Nomor induk berusaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan
bukti registrasi/pendaftaran
Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha
dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam
pelaksanaan kegiatan
usahanya

Pasal 10

Analisis
membutuhkan kepastian
lembaga/level pemerintah yang
mengeluarkan izin.
●

Selain pelaku usaha,
pemerintah terutama pemda
juga membutuhkan kepastian
lembaga dan busines proses
(NSPK) dari pemerintah pusat.

Usulan
(2) Nomor induk berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku
Usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha
dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya
(3) Nomor Induk Berusaha
diberikan oleh instansi yang
sesuai ketentuan perundangundangan.

Norma Baru

●

(1) Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha
berisiko menengah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7)
huruf b berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha;
dan b. sertifikat standar. (2)
Sertifikat standar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
merupakan pernyataan
pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh
Pelaku Usaha sebelum
melakukan kegiatan
usahanya. (3) Dalam hal

●

91

Pasal ini memberikan
kewenangan kepada
Pemerintah Pusat untuk
menerbitkan sertifikat standard.
Ketentuan ini merupakan upaya
sentralisasi kewenangan.
Rentang jarak yang jauh antara
pemerintah pusa dan
masyarakat di daerah
berpotensi menimbulkan
inefisiensi layanan publik dan
pengawasannya, terutama jika
melihat keterbatasan SDM dan
infrastruktur layanan
(internet).

PERUBAHAN AYAT
Pasal 10
(1) Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha
berisiko menengah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7) huruf
b berupa pemberian: a.
nomor induk berusaha; dan
b. sertifikat standar.
(2) Sertifikat standar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
merupakan pernyataan
pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh
Pelaku Usaha sebelum

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak
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Analisis

sertifikat standar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
diperlukan untuk
standardisasi produk,
Pemerintah Pusat
menerbitkan sertifikat
standar berdasarkan hasil
evaluasi pemenuhan
standar yang wajib dipenuhi
oleh Pelaku Usaha sebelum
melakukan kegiatan
komersialisasi produk.
Pasal 11

Usulan
melakukan kegiatan
usahanya.
(3) Serfitikat standard
diberikan oleh menteri,
gubernur, dan
bupati/walikot sesuai
kewenangannya
berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Norma Baru

●

(1) Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha
berisiko tinggi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7)
huruf c berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha;
dan b. izin.

●

(2) Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan
persetujuan Pemerintah
Pusat untuk pelaksanaan
kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh pelaku
usaha sebelum
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Pasal ini memberikan
kewenangan kepada
Pemerintah Pusat untuk
menerbitkan sertifikat standard.
Ketentuan ini merupakan upaya
sentralisasi kewenangan;
Rentang jarak yang jauh antara
pemerintah pusa dan
masyarakat di daerah
berpotensi menimbulkan
inefisiensi layanan publik dan
pengawasannya, terutama jika
melihat keterbatasan SDM dan
infrastruktur layanan
(internet)

PERUBAHAN AYAT
Pasal 11
(1) Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha berisiko tinggi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7) huruf
c berupa pemberian: a.
nomor induk berusaha; dan
b. izin.
(2) Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan persetujuan
pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh
pelaku usaha sebelum

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak
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Analisis

Usulan

melaksanakan kegiatan
usahanya.

melaksanakan kegiatan
usahanya.

(3) Dalam hal kegiatan
usaha berisiko tinggi
memerlukan standardisasi
produk, Pelaku Usaha
dipersyaratkan memiliki
sertifikasi standar yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat
berdasarkan hasil evaluasi
pemenuhan standar
sebelum melakukan
kegiatan komersialisasi
produk.

(3) Dalam hal kegiatan usaha
berisiko tinggi memerlukan
standardisasi produk, Pelaku
Usaha dipersyaratkan
memiliki sertifikasi standar
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil evaluasi
pemenuhan standar sebelum
melakukan kegiatan
komersialisasi produk sesuai
peraturan perundangundangan.

Paragraf 5

Norma Baru

TETAP

Pengawasan

Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 12

Norma Baru

TETAP

Pengawasan terhadap
setiap kegiatan usaha
dilakukan dengan intensitas
pelaksanaan berdasarkan
tingkat risiko kegiatan
usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8
ayat (7).

Pasal 12
Pengawasan terhadap setiap
kegiatan usaha dilakukan
dengan intensitas pelaksanaan
berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha sebagaimana
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Analisis

Usulan
dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(7).

Paragraf 6

Norma Baru

Paragraf 6

Peraturan Pelaksanaan
Pasal 13

Peraturan Pelaksanaa
Norma Baru

TETAP

Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha berbasis risiko
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan tata cara
pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan Berusaha
berbasis risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan
tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Norma Baru

TETAP

Penyederhanaan
Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha dan Pengadaan
Lahan
Paragraf 1

Bagian Ketiga
Penyederhanaan Persyaratan
Dasar Perizinan Berusaha dan
Pengadaan Lahan
Norma Baru

TETAP

Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Norma Baru

TETAP
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Analisis

Penyederhanaan
persyaratan dasar Perizinan
Berusaha dan pengadaan
lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7
huruf b meliputi:

Usulan
Pasal 14
Penyederhanaan persyaratan
dasar Perizinan Berusaha dan
pengadaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang;

a. kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan;
dan

b. persetujuan lingkungan;
dan

c. Persetujuan Bangunan
Gedung dan sertifikat laik
fungsi.

c. Persetujuan Bangunan
Gedung dan sertifikat laik
fungsi.

Paragraf 2

TETAP

Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 15

●

(1) Kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a
merupakan kesesuaian
rencana lokasi kegiatan
dan/atau usahanya dengan
RDTR.
(2) Pemerintah Daerah
wajib menyusun dan
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Kewajiban menyediakan RDTR
digital oleh Pemerintah Daerah.
Secara normatif, ketentuan
penting sebagai dasar
pemberian izin usaha. Namun,
pada tataran praktikoperasional, saat ini mayoritas
daerah di Indonesia belum
memiliki RDTR, termasuk RDTR
digital.

PENAMBAHAH AYAT
Pasal 15
(1) Kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a merupakan
kesesuaian rencana lokasi
kegiatan dan/atau usahanya
dengan RDTR.

RUU Cipta Kerja
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menyediakan RDTR dalam
bentuk digital yang sesuai
dengan standar dan dapat
diakses dengan mudah oleh
masyarakat untuk
mendapatkan informasi
mengenai kesesuaian
rencana lokasi kegiatan
dan/atau usahanya dengan
RDTR.

Analisis
●

(3) Pemerintah Pusat wajib
mengintegrasikan RDTR
dalam bentuk digital
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ke dalam
sistem Perizinan Berusaha
secara elektronik.

Ketentuan-ketentuan dalam
pasal ini berpotensi
menciptakan masalah:
pertama, tidak ada
ketentuan/mekanisme terkait
usaha-usaha yang tidak sesuai
dengan RDTR. Kondisi ini
menimbulkan ketidakpastian
proses memulai usaha; kedua,
tidak ada ketentuan yang
mengatur hubungan antara
permohonan kesesuaian tata
ruang dengan izin usaha
berbasis risiko (risiko kecil,
menengah, dan besar). Izin

usaha dengan risiko level apa
yang bisa langsung
menjalankan usaha setelah
melihat kesesuaian tata ruang.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha
mendapatkan informasi
rencana lokasi kegiatan
usahanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
telah sesuai dengan RDTR,
Pelaku Usaha mengajukan
permohonan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan
ruang untuk kegiatan
usahanya melalui Perizinan
Berusaha secara elektronik
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk
memperoleh konfirmasi

●
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Namun, kewajiban pembuatan
RDTR (digital) patut diapresiasi
karena peta tata ruang yang
detil merupakan “panglima”
dalam perizinan. Keberadaan
RDTR akan memberikan
kemudahan dan kepastian
dalam proses perizinan
berusaha.

Usulan
(2) Pemerintah Daerah wajib
menyusun dan menyediakan
RDTR dalam bentuk digital
yang sesuai dengan standar
dan dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat untuk
mendapatkan informasi
mengenai kesesuaian rencana
lokasi kegiatan dan/atau
usahanya dengan RDTR.
(3) Pemerintah Pusat wajib
mengintegrasikan RDTR dalam
bentuk digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ke
dalam sistem Perizinan
Berusaha secara elektronik. (
4) Dalam hal Pelaku Usaha
mendapatkan informasi
rencana lokasi kegiatan
usahanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah
sesuai dengan RDTR, Pelaku
Usaha mengajukan
permohonan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan usahanya
melalui Perizinan Berusaha
secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk
memperoleh konfirmasi
kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

Analisis

kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

Usulan
(5) Setelah memperoleh
konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pelaku Usaha dapat
langsung melakukan kegiatan
usahanya.

(5) Setelah memperoleh
konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),
Pelaku Usaha dapat
langsung melakukan
kegiatan usahanya.

(6) Mekanisme terkait usahausaha yang tidak sesuai
dengan RDTR akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.
(7) Ketentuan yang mengatur
hubungan antara permohonan
kesesuaian tata ruang dengan
izin usaha berbasis risiko
(risiko kecil, menengah, dan
besar) akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Norma Baru

●

(1) Dalam hal Pemerintah
Daerah belum menyusun
dan menyediakan RDTR
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2),
Pelaku Usaha mengajukan
permohonan persetujuan
kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang untuk
kegiatan usahanya kepada
Pemerintah Pusat melalui
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Permohonan kesesuian ruang
ke Pusat merupakan bentuk
sentralisasi kewenangan dan
berpotensi menimbulkan
dampak negatif bagi
lingkungan alam dan sosial:
Pertama, di tengah minimnya
ketersedian RDTR daerah saat
ini, pusat hanya bisa bersandar
pada RTRW. Artinya, tata
ruang secara garis besar, tidak
detil. Kedua, rentang
pengetahuan/pemahaman/pen

PERUBAHAN AYAT
Pasal 16
(1) Dalam hal Pemerintah
Daerah belum menyusun dan
menyediakan RDTR
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2), Pelaku
Usaha mengajukan
permohonan persetujuan
kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang untuk
kegiatan usahanya

RUU Cipta Kerja
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Perizinan Berusaha secara
elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

gendalian pusat terhadap
kondisi daerah, sangat jauh
sehingga tidak efektif dan
efisien dalam memberikan
layanan yang menjamin
keamanan lingkungan alam dan
sosial di daerah.

(2) Pemerintah Pusat dalam
memberikan persetujuan
kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan rencana tata
ruang. (3) Rencana tata
ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas: a. rencana tata
ruang wilayah nasional
(RTRWN); b. rencana tata
ruang pulau/kepulauan; c.
rencana tata ruang
kawasan strategis nasional;
d. rencana tata ruang
wilayah provinsi; e. rencana
tata ruang wilayah
kabupaten/kota; dan/atau f.
rencana tata ruang atau
rencana zonasi lainnya yang
ditetapkan Pemerintah
Pusat.
Pasal 17

Analisis

Usulan
berdasarkan rencana a. tata
ruang kawasan strategis
nasional; b. rencana tata
ruang wilayah provinsi; c.
rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota;

Norma Baru

TETAP
Pasal 17
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Dalam rangka
penyederhanaan
persyaratan dasar Perizinan
Berusaha serta untuk
memberikan kepastian dan
kemudahan bagi Pelaku
Usaha dalam memperoleh
kesesuaian
kegiatanpemanfaatan
ruang, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus,
dan/atau menetapkan
pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur
dalam:

Analisis

Usulan
Dalam rangka penyederhanaan
persyaratan dasar Perizinan
Berusaha serta untuk
memberikan kepastian dan
kemudahan bagi Pelaku Usaha
dalam memperoleh kesesuaian
kegiatanpemanfaatan ruang,
Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, dan/atau
menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang
diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4725);

a. Undang-Undang Nomor
26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

b. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4739) sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007tentang

b. Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 84,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4739) sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1
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Analisis

Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun
2007tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);
c. Undang-Undang Nomor 32
tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 294,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5603); dan

c. Undang-Undang Nomor
32 tahun 2014 tentang
Kelautan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 294,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5603); dan

d. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
49,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5214)

d. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
49,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5214)
Pasal 18
Beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran

Usulan

Dimaksudkan dalam
rangka Penyederhanaan
Hirarki Rencana Tata
Ruang, yaitu menghapus
rencana tata ruang

⚫
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RUU Cipta Kerja menghapus
ketentuan terkait tata ruang
kawasan strategis provinsi,
rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota, RTR

PERUBAHAN AYAT
Pasal 18
Beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 26

RUU Cipta Kerja
Negara Republik 15
Indonesia Nomor 68,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) diubah:
1. Ketentuan Pasal 1 angka
23, angka 24, angka 29,
dan angka 30 dihapus, dan
angka 32 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini
yang dimaksud dengan:

Point 1 sd. 24 dapat dibaca
di RUU Cipta Kerja.

25. Kawasan perkotaan
adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan
sebagai tempat
permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan
ekonomi.

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

kawasan strategis provinsi
dan rencana tata ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota, RTR
Kawasan Metropolita, RTR
Kawasan Perdesaan, dan
RTR Kawasan Agropolitan
dengan merevisi atau
menghapus pasal-pasal
yang mengatur terkait RTR
KSP, RTR KSK, RTR
Kawasan Perdesaan, dan
RTR Kawasan Agropolitan
dalam rangka
menyederhanakan hirarki
peraturan
perundangundangan,
sehingga rencana tata
ruang di daerah akan
difokuskan pada RTRW
dan RDTR saja.
Dimaksudkan dalam
rangka penyederhanaan
Hirarki Rencana Tata
Ruang, yaitu menghapus
rencana tata ruang
kawasan strategis provinsi
dan rencana tata ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota, RTR
Kawasan Metropolitam,
RTR Kawasan Perdesaan,
dan RTR Kawasan
Agropolitan dengan

Analisis
kawasan Metropolitan, RTR
Kawasan Perdesaan, dan RTR
Kawasan Agropolitan.
Penghapusan RTR-RTR ini
bertujuan untuk mensimplifikasi
RTR di daerah menjadi dua saja:
RTRW dan RDTR.
⚫

⚫
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Namun, beleid ini tidak konsisten
terkait simplifikasi RTR tersebut.
Sebab, RTR terkait kawasan
perkotaan, metropolitan, dan
megapolitan tetap dipertahankan.
Kawasan-kawasan tersebut
berlokasi di daerah.
Selain itu, pasal ini menghapus
konsepsi kawasan strategis
provinsi dan kawasan srategis
kabupaten/kota. Kawasan srategis
merupakan wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup daerah
(provinsi/kabupaten/kota)
terhadap ekonomi, sosial budaya,
dan/atau lingkungan. Penghapus
konsepsi in sesungguhnya
menghilangkan otonomi daerah
dalam menentukan wilayahwilayah yang memberi dampak
signifikan dalam pembangunan
daerah. Karena itu, pasal ini
seharusnya tetap

Usulan
tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara
Republik 15 Indonesia Nomor
68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) diubah:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 23,
angka 24, angka 25, angka 26,
dan angkat 27 dihapus Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini
yang dimaksud dengan:

Point 1 sd. 24 dapat dibaca di
RUU Cipta Kerja.
25. Dihapus..
26.Dihapus.
27. Dihapus.
28. Kawasan strategis nasional
adalah wilayah yang penataan
uangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional
terhadap
kedaulatan negara,
pertahanan.
29. Kawasan strategis provinsi
adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

26. Kawasan metropolitan
adalah kawasan perkotaan
yang terdiri atas sebuah
kawasan perkotaan yang
berdiri sendiri atau kawasan
perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling
memiliki keterkaitan
fungsional yang
dihubungkan dengan sistem
jaringan prasarana wilayah
yang terintegrasi dengan
jumlah penduduk secara
keseluruhan sekurangkurangnya

merevisi atau menghapus
pasal-pasal yang mengatur
terkait RTR KSP, RTR KSK,
RTR Kawasan Perdesaan,
dan RTR Kawasan
Agropolitan dalam rangka
menyederhanakan hirarki
peraturan
perundangundangan,
sehingga rencana tata
ruang di daerah akan
difokuskan pada RTRW
dan RDTR saja.
Dimaksudkan dalam
rangka Penyederhanaan
Hirarki Rencana Tata
Ruang, yaitu menghapus
rencana tata ruang
kawasan strategis provinsi
dan rencana tata ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota, RTR
Kawasan Metropolitam,
RTR Kawasan Perdesaan,
dan RTR Kawasan
Agropolitan dengan

1.000.000 (satu juta) jiwa.
27. Kawasan megapolitan
adalah kawasan yang
terbentuk dari 2 (dua) atau
lebih kawasan metropolitan
yang memiliki hubungan
fungsional dan membentuk
sebuah sistem.
28. Kawasan strategis
nasional adalah wilayah
yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh
sangat penting secara
nasional terhadap

NA RUU Cipta Kerja

Analisis
mempertahankan kawasan srategis
daerah.

Usulan
mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis
kabupaten/kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap
ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.
31. Ruang terbuka hijau
adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.
32. Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana
kegiatan pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang.

merevisi atau menghapus
pasal-pasal yang mengatur
terkait RTR KSP, RTR KSK,
RTR Kawasan Perdesaan,
dan RTR Kawasan
Agropolitan dalam rangka
menyederhanakan hirarki

33. Orang adalah orang
perseorangan dan/atau
korporasi.
34. Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan
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kedaulatan negara,
pertahanan.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Ruang terbuka hijau
adalah area
memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang
penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja
ditanam.
32. Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana
kegiatan pemanfaatan
ruang dengan rencana tata
ruang.
33. Orang adalah orang
perseorangan dan/atau
korporasi.
34. Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam
bidang penataan ruang.

UU Terdampak
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peraturan
perundangundangan,
sehingga rencana tata
ruang di daerah akan
difokuskan pada RTRW
dan RDTR saja. rangka
Penyederhanaan

Analisis

Usulan
urusan pemerintahan dalam
bidang penataan ruang.

Hirarki Rencana Tata
Ruang, yaitu menghapus
rencana tata ruang
kawasan strategis
provinsi dan rencana tata
ruang kawasan strategis
kabupaten/kota, RTR
Kawasan Metropolitam,
RTR Kawasan Perdesaan,
dan RTR Kawasan
Agropolitan dengan
merevisi atau menghapus
pasal-pasal yang mengatur
terkait RTR KSP, RTR KSK,
RTR Kawasan Perdesaan,
dan RTR Kawasan
Agropolitan dalam rangka
menyederhanakan hirarki
peraturan
perundangundangan,
sehingga rencana tata
ruang di daerah akan
difokuskan pada RTRW
dan RDTR saja.
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) Penataan ruang
berdasarkan sistem terdiri
atas sistem wilayah dan
sistem internal perkotaan.
(2) Penataan ruang
berdasarkan fungsi utama
kawasan terdiri atas
kawasan lindung dan
kawasan budi daya.
(3) Penataan ruang
berdasarkan wilayah
administratif terdiri atas
penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan
penataan ruang wilayah
kabupaten/kota.
(4) Penataan ruang
berdasarkan kegiatan
kawasan terdiri atas
penataan ruang kawasan
perkotaan dan penataan
ruang kawasan perdesaan.
(5) Penataan ruang
dilakukan berdasarkan nilai

UU Terdampak
Pasal 5

NA RUU Cipta Kerja

(2) Penataan ruang
berdasarkan fungsi utama
kawasan terdiri atas
kawasan lindung dan

Dimaksudkan dalam
rangka Penyederhanaan
Hirarki Rencana Tata
Ruang, yaitu menghapus
rencana tata ruang
kawasan strategis
provinsi dan rencana tata
ruang kawasan strategis
kabupaten/kota Sehingga
rencana tata

kawasan budi daya.

ruang di daerah akan

(3) Penataan ruang
berdasarkan wilayah
administratif terdiri atas
penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan
penataan ruang wilayah
kabupaten/kota.

difokuskan pada RTRW

(1) Penataan ruang
berdasarkan sistem terdiri
atas sistem wilayah dan
sistem internal perkotaan.

dan RDTR saja

(4) Penataan ruang
berdasarkan kegiatan
kawasan terdiri atas
penataan ruang kawasan
perkotaan dan penataan
ruang kawasan perdesaan.
(5) Penataan ruang
berdasarkan nilai
strategiskawasan terdiri
atas penataan ruang
kawasan strategis nasional,
penataan ruang kawasan

Analisis
⚫

⚫

Pasal 5 ayat 4 tidak konsisten
dengan ketentuan pasal 1 terkait
kawasan perdesaaan. Pada pasal
1, konsep RTR Kawasan Perdesaan
dihapus untuk mensimplifikasi RTR
daerah hanya menjadi RTRW dan
RTDR.
Penghapusan ketentuan kawasan
srategis dareah (provinsi dan
kabupaten/kota) sesungguhnya
menghilangkan ruang otonomi
daerah dalam menentukan
wilayah/lokasi yang strategsi bagi
pembangunan daerah. Meskipun
beleid ini menyatakan bahwa
kawasan strategis daerah akan
diatur dalam RTRW dan RDTR,
namun argumentasi ini tidak
konsisten pada tataran nasional
yang masih menetapkan kawasan
strategsi nasional.

Usulan
PERUBAHAN AYAT
Pasal 5
(1) Penataan ruang
berdasarkan sistem terdiri atas
sistem wilayah dan sistem
internal perkotaan.
(2) Penataan ruang
berdasarkan fungsi utama
kawasan terdiri atas kawasan
lindung dan kawasan budi
daya.
(3) Penataan ruang
berdasarkan wilayah
administratif terdiri atas
penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota.
(4) Penataan ruang
berdasarkan kegiatan kawasan
terdiri atas penataan ruang
kawasan perkotaan dan
penataan ruang kawasan
perdesaan
(5) Penataan ruang dilakukan
berdasarkan nilai strategis
kawasan strategis nasional,
kawasan strategis provinsi,
dsan kawasan srategis
kabupaten/kota.
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strategis kawasan strategis
nasional.

strategis provinsi, dan
penataan ruang
kawasanstrategis
kabupaten/kota.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Pasal 6
(1) Penataan ruang
diselenggarakan dengan
memperhatikan:
a. kondisi fisik wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang rentan
terhadap bencana;
b. potensi sumber daya
alam, sumber daya
manusia,dan sumber daya
buatan, kondisi ekonomi,
sosial,
budaya, politik, hukum,
pertahanan keamanan, dan
lingkungan hidup serta ilmu
pengetahuan dan
teknologi sebagai satu
kesatuan; dan

(1) Penataan ruang
diselenggarakan dengan
memperhatikan:
a. kondisi fisik wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang rentan
terhadap bencana;
b. potensi sumber daya
alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya
buatan; kondisi ekonomi,
sosial, budaya, politik,
hukum, pertahanan
keamanan, lingkungan
hidup, serta
ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai satu
kesatuan; dan
c. geostrategi, geopolitik,
dan geoekonomi.
(2) Penataan ruang
wilayah nasional, penataan
ruang wilayah provinsi,

NA RUU Cipta Kerja

Prinsip berjenjang dan
komplementer, masih
dirasakan belum jelas
dalam implementasinya.

Analisis

⚫

Hal ini dapat dilihat pada
tahap penyusunan
rencana tata ruang
danpemanfaatan ruang.
Untuk menghindari
pertentangan pengaturan
peruntukan ruang
maupun dalam rencana
struktur ruang, antara
yang diatur di dalam RTR
KSN, RTRW Provinsi
maupun yang diatur di
dalam RTRW Kab/kota
diperlukan penegasan
terkait cakupan
pengaturan yang diatur
dalam RTR Nasional,
provinsi, maupun
kabupaten/kota, serta
dalam hal terjadi
pertentangan perlu
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⚫

Pasal ini menetapkan rencana tata
ruang nasional menjadi rujukan
dalam penyusunan rencana tata
ruang daerah provinsi dan
kabupaten/kota. Ketentuan ini
sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan UU Terdampak. RUU ini
seharusnya memuat ketentuan
yang lebih pasti terkait pengaturan
secara berjenjang dan
komplementer.
Pengaturan berjenjang dan
komplementer tersebut juga tetap
memberi ruang otonomi bagi
daerah dalam menentukan
kebijakan tata ruang sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan.

⚫

Karena itu, perlu ditambahkan
terkait prinsip otonomi dalam
pengaturan
berjenjang
dan
komplementer tersebut.

⚫

Terkait potensi munculnya
tumpang tindih tata ruang dengan
kawasan hutan, izin dan /atau hak
atas tanah sesungguhnya jika

Usulan

PERUBAHAN AYAT
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
(1) Penataan ruang
diselenggarakan dengan
memperhatikan:
a. kondisi fisik wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
yang rentan terhadap
bencana;
b. potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan, kondisi
ekonomi, sosial, budaya,
politik, hukum, pertahanan
keamanan, dan lingkungan
hidup serta ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagai satu
kesatuan; dan
c. geostrategi, geopolitik, dan
geoekonomi.
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c. geostrategi, geopolitik,
dan geoekonomi.
(2) Penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan
penataan ruang wilayah
kabupaten/kota dilakukan
secara berjenjang dan
komplementer.
(3) Penataan ruang wilayah
secara berjenjang
sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan
cara rencana tata ruang
wilayah nasional dijadikan
acuan dalam penyusunan
rencana tata ruang wilayah
provinsi dan
kabupaten/kota, dan
rencana tata ruang wilayah
provinsi menjadi acuan bagi
penyusunan rencana tata
ruang kabupaten/kota.
(4) Penataan ruang wilayah
secara komplementer
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan
penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan
penataan ruang wilayah
kabupaten/kota yang

UU Terdampak
dan penataan ruang
wilayah kabupaten/kota
dilakukan secara
berjenjang dan
komplementer.
(3) Penataan ruang
wilayah nasional meliputi
ruang wilayah yurisdiksi
dan wilayah kedaulatan
nasional yang mencakup
ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan.
(4) Penataan ruang
wilayah provinsi dan
kabupaten/kota meliputi
ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
(5) Ruang laut dan ruang
udara, pengelolaannya
diatur dengan undangundang tersendiri.

NA RUU Cipta Kerja
penegasan pengaturan
bahwa rencana tata
ruang yang secara
hirarkilebih tinggi
menafikan yang lebih
rendah.
Definisi “berjenjang”
pada Pasal 6 ayat (2)
tersebut belum diatur
secara jelaskriterianya.
Pada Penjelasan, hanya
dijelaskan
“komplementer” dalam
hal terjadinya kondisi
ideal, belum diatur dalam
hal terjadinya tumpang
tindih.
Rekomendasi:
1. Guna terjaganya
keserasian dan
keterpaduan penataan
ruang nasional provinsi,
dan kabupaten/kota,
perlu adanya bridging
kriteria kedalaman
substansi/materi muatan
masing masing rencana
umum tata ruang yang
selanjutnya dirincikan ke
dalam Permen tentang
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Analisis
rencana tata ruang nasional
singkron dengan rencana tata
ruang daerah persoalan ini tidak
akan terjadi. Karena itu,
pengaturan secara berjenjang,
komplementer, dan sesuai prinsip
otonomi perlu diatur secara
sistematis sehingga tidak
menimbulkan masalah di masa
depan.

Usulan
(2) Penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota
dilakukan secara berjenjang,
Komplementer, dan
memperhatikan prinsip
otonomi daerah berdasarkan
peraturan perundangundangan.
(3) Penataan ruang wilayah
secara berjenjang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan cara
rencana tata ruang wilayah
nasional dijadikan acuan
dalam penyusunan rencana
tata ruang wilayah provinsi
dan kabupaten/kota, dan
rencana tata ruang wilayah
provinsi menjadi acuan bagi
penyusunan rencana tata
ruang kabupaten/kota.
(4) Penataan ruang wilayah
secara komplementer
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan penataan
ruang wilayah nasional,
penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota
yang disusun saling

RUU Cipta Kerja
disusun saling melengkapi
satu sama lain dan
bersinergi sehingga tidak
terjadi tumpang tindih
pengaturan rencana tata
ruang.
(5) Dalam hal terjadi
tumpang tindih antara
rencana tata ruang dengan
kawasan hutan, izin
dan/atau hak atas tanah,
penyelesaian tumpang
tindih tersebut diatur dalam
Peraturan Presiden.
(6) Penataan ruang wilayah
nasional meliputi ruang
wilayah yurisdiksi dan
wilayah kedaulatan nasional
yang mencakup ruang
darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan.

UU Terdampak
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Pedoman Penyusunan
rencana tata ruang.
2. Dalam hal terdapat
pertentangan pengaturan
rencana tata ruang pada
tahap penyusunannya,
yang menjadi acuan
adalah peraturan
yang lebih tinggi.
3. Dalam hal terdapat
pertentangan antara
peraturan yang lebih
tinggi dan yang lebih
rendah maka yang
digunakan dalam
pemberian izin
pemanfaatan ruang
adalah yang lebih tinggi.

Analisis

Usulan
melengkapi satu sama lain dan
bersinergi sehingga tidak
terjadi tumpang tindih
pengaturan rencana tata
ruang.
(5) Dalam hal terjadi tumpang
tindih antara rencana tata
ruang dengan kawasan hutan,
izin dan/atau hak atas tanah,
penyelesaian tumpang tindih
tersebut diatur dalam
Peraturan Presiden.
(6) Penataan ruang wilayah
nasional meliputi ruang
wilayah yurisdiksi dan wilayah
kedaulatan nasional yang
mencakup ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan.
(7) Penataan ruang wilayah
provinsi dan kabupaten/kota
meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan.

(7) Penataan ruang wilayah
provinsi dan
kabupaten/kota
meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam
bumi sebagai satu
kesatuan.

(8) Ruang laut dan ruang
udara, pengelolaannya diatur
dengan Undang-Undang
tersendiri.
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(8) Ruang laut dan ruang
udara, pengelolaannya
diatur dengan UndangUndang tersendiri.
Keterangan:
Pasal ini “dilewatkan” oleh
RUU Cipta Kerja. Beleid ini
tidak menyatakan dengan
eksplisit: dihapus atau
diubah.

Pasal 7

⚫

(1) Negara
menyelenggarakan
penataan ruang untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
(2) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
negara memberikan
kewenangan
penyelenggaraan penataan
ruang kepada
Pemerintah dan
pemerintah daerah.

Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007 ini
merupakan fondasi bagi
pembagian kewenangan antara
Pusat dan Daerah. Pasal ini
menyatakan secara tegas bahwa
“negara memberi kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang
kepada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

PENAMBAHAN PASAL
Pasal 7
(1) Negara menyelenggarakan
penataan ruang untuk
sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
(2) Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), negara memberikan
kewenangan penyelenggaraan
penataan ruang kepada
Pemerintah dan pemerintah
daerah.
(3) Penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan
dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan
penataan ruang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan
dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

108

RUU Cipta Kerja
4. Ketentuan Pasal 8 diubah
sehingga berbunyi sebagai

UU Terdampak
Pasal 8

berikut:

(1) Wewenang Pemerintah
dalam penyelenggaraan

Pasal 8

penataan ruang meliputi:

(1) Wewenang Pemerintah
Pusat dalam
penyelenggaraan penataan
ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan
ruang wilayah nasional,
provinsi, dan
kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota;

a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan
ruang wilayah nasional,
provinsi, dan
kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis nasional;
b. pemberian bantuan
teknis bagi penyusunan
rencana tata ruang wilayah
provinsi, wilayah
kabupaten/kota, dan RDTR
dalam rangka percepatan
pelaksanaan program
strategis nasional;
c. pembinaan teknis dalam
kegiatan penyusunan
rencana tata ruang wilayah
provinsi, rencana tata ruang

b. pelaksanaan penataan
ruang wilayah nasional;
c. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis

NA RUU Cipta Kerja
Usulan ini untuk
memberikan justifikasi
kepada pemerintah pusat
agar dapat memberikan
bantuan teknis dalam
kegiatan penyusunan
RTRW Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan
RDTR sehingga dapat
mempercepat
penetapannya.
Berdasarkan evaluasi
selama ini masih terdapat
beberapa kendala dalam
penyusunan RTRW
provinsi dan
kabupaten/kota dan
RDTR.

Analisis
⚫

Pasal ini memasukan ketentuan
baru terkait bantuan teknis Pusat
dalam penyusunan rencana tatar
ruang daerah dan RDTR. Ketentuan
ini merupakan solusi mengatasi
keterbatasan dalam menyusun
rencana tata ruang atau RDTR.

Usulan
TETAP
4. Ketentuan Pasal 8 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8
(1) Wewenang Pemerintah
Pusat dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis
nasional;
b. pemberian bantuan teknis
bagi penyusunan rencana tata
ruang wilayah provinsi,
wilayah kabupaten/kota, dan
RDTR dalam rangka
percepatan pelaksanaan
program strategis nasional;

nasional; dan
d. kerja sama penataan
ruang antarnegara dan
Pemfasilitasan
pemfasilitasan kerja sama
penataan ruang
antarprovinsi.

c. pembinaan teknis dalam
kegiatan penyusunan rencana
tata ruang wilayah provinsi,
rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, dan RDTR;

(2) Wewenang Pemerintah
dalam pelaksanaan
penataan ruang nasional
meliputi:
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wilayah kabupaten/kota,
dan RDTR;

a. perencanaan tata ruang
wilayah nasional;

d. pelaksanaan penataan
ruang wilayah nasional;

d. pelaksanaan penataan
ruang wilayah nasional;

b. pemanfaatan ruang
wilayah nasional; dan

e. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis
nasional; dan

c. pengendalian
pemanfaatan ruang
wilayah

e. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis
nasional; dan

f. kerja sama penataan
ruang antarnegara dan
memfasilitasi kerja sama
penataan ruang
antarprovinsi.

nasional.

(2) Wewenang Pemerintah
Pusat dalam pelaksanaan
penataan ruang nasional
meliputi:
a. perencanaan tata ruang
wilayah nasional;
b. pemanfaatan ruang
wilayah nasional; dan
c. pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah
nasional.
(3) Wewenang Pemerintah
Pusat dalam pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis nasional meliputi:

f. kerja sama penataan ruang
antarnegara dan memfasilitasi
kerja sama penataan ruang
antarprovinsi.

(3) Wewenang Pemerintah
dalam pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis nasional meliputi:

(2) Wewenang Pemerintah
Pusat dalam pelaksanaan
penataan ruang nasional
meliputi:

a. penetapan kawasan
strategis nasional;

a. perencanaan tata ruang
wilayah nasional;

b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis
nasional;

b. pemanfaatan ruang wilayah
nasional; dan
c. pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah nasional.

c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis
nasional; dan

(3) Wewenang Pemerintah
Pusat dalam pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis nasional meliputi:

d. pengendalian
pemanfaatan ruang
kawasan strategis nasional.

a. penetapan kawasan
strategis nasional;

(4) Pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis
nasionalsebagaimana
dimaksud pada ayat (3)

b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis nasional;
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a. penetapan kawasan
strategis nasional;
b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis nasional;
c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis nasional;
dan
d. pengendalian
pemanfaatan ruang
kawasan strategis nasional.
(4) Dalam rangka
penyelenggaraan penataan
ruang,
Pemerintah Pusat
berwenang menyusun dan
menetapkan pedoman
bidang penataan ruang.
(5) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), Pemerintah
Pusat:
a. menyebarluaskan
informasi yang berkaitan
dengan:
1) rencana umum dan
rencana rinci tata ruang

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

huruf c dan huruf d dapat
dilaksanakan pemerintah
daerah melalui
dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuan.

Analisis
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c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis nasional;
dan
d. pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis
nasional.

(5) Dalam rangka
penyelenggaraan penataan
ruang, Pemerintah
berwenang menyusun dan
menetapkan pedoman
bidang penataan ruang.

(4) Dalam rangka
penyelenggaraan penataan
ruang, Pemerintah Pusat
berwenang menyusun dan
menetapkan pedoman bidang
penataan ruang.

(6) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana

(5) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4),
Pemerintah Pusat:

dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5), Pemerintah:
a. menyebarluaskan
informasi yang berkaitan
dengan:

a. menyebarluaskan informasi
yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan
rencana rinci tata ruang
dalam rangka pelaksanaan
penataan ruang wilayah
nasional;

1) rencana umum dan rencana
rinci tata ruang dalam rangka
pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional;
2) arahan peraturan zonasi
untuk sistem nasional yang
disusun dalam rangka
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah nasional; dan

2) arahan peraturan zonasi
untuk sistem nasional yang
disusun dalam rangka
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah

3) pedoman pedoman bidang
penataan ruang;

nasional; dan
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dalam rangka pelaksanaan
penataan ruang

3) pedoman bidang
penataan ruang;

b. menetapkan standar
pelayanan minimal bidang

wilayah nasional;

b. menetapkan standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang.

penataan ruang.

2) arahan peraturan zonasi
untuk sistem nasional yang
disusun dalam rangka
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah nasional; dan

(6) Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan kewenangan
pembinaan kepada provinsi
dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a termasuk
pemberian bantuan teknis bagi
program yang bersifat
strategis nasional dan
pembinaan teknis dalam
kegiatan penyusunan rencana
tata ruang wilayah provinsi,
rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota,

3) pedoman pedoman
bidang penataan ruang;
b. menetapkan standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang.
(6) Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan kewenangan
pembinaan kepada provinsi
dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
termasuk pemberian
bantuan teknis bagi
program yang bersifat
strategis nasional dan
pembinaan teknis dalam
kegiatan penyusunan
rencana tata ruang wilayah
provinsi, rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota,
dan RDTR.

dan RDTR.
(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewenangan
penyelenggaraan penataan
ruang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewenangan
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penyelenggaraan penataan
ruang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan
penataan ruang
dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tugas dan
tanggung jawab
penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 9

Sesuai dengan arahan

(1) Penyelenggaraan
penataan ruang
dilaksanakan oleh seorang
Menteri.

Presiden, politik hukum
dalam penyusunan
RUUCipta Kerja
kewenangan

(2) Tugas dan tanggung
jawab Menteri dalam

Menteri/pimpinan

penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan penataan
ruang;
b. pelaksanaan penataan
ruang nasional; dan
c. koordinasi
penyelenggaraan penataan
ruang lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.

Lembaga,gubernur,dan/a
tau bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan penggunaan
teknologi informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
elektronik). Pengaturan
lebih lanjut didelegasikan
melalui Peraturan
Pemerintah agar
memberikan fleksibilitas
bagi Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat. Jika
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⚫

⚫

⚫

Pasal 9 menegaskan kewenangan
Pusat dalam penyelenggaraan
penataan ruang. Ketentuan ini
menggarisbawahi hilangnya
kewenangan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan penataan
ruang.
Selain itu, UU 26/2007
sesungguhnya menyatakan secara
jelas bahwa negara memberikan
kewenangan penyelenggaraan
penataan ruang kepada Pusat dan
Daerah (bdk. Pasal 7)
Karena itu, pasal ini seharusnya
tetap kembali kepada pengaturan
di UU 26/2007. Sebab pada UU
tersebut, kewenangan Pusat
ditentukan secara jelas dan tidak
mengurangi atau menghilangkan
kewenangan daerah dalam
penyelengggaraan penataan
urang.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan penataan
ruang nasional dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Tugas dan tanggung jawab
Pemerintah dalam
penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan penataan
ruang;
b. pelaksanaan penataan
ruang nasional; dan
c. koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang lintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.
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tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga.
6. Ketentuan Pasal 10
dihapus.

Pasal 10
(1) Wewenang pemerintah
daerah provinsi dalam
penyelenggaraan penataan
ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan
ruang wilayah provinsi,
dan kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis provinsi dan
kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan
ruang wilayah provinsi;
c. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis
provinsi; dan
d. kerja sama penataan
ruang antarprovinsi dan

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,dan/a
tau bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaanteknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik). Pengaturan
lebih lanjut didelegasikan
melalui Peraturan
Pemerintah agar
memberikan fleksibilitas
bagi Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
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Penghapusan pasal 10 UU No.
26/2007 berdampak pada
hilangnya kewenangan provinsi
dalam penyelenggaraan dan
penataan ruang wilayah provinsi.
Penghapusan ini berimplikasi pada
hilang ruang otonomi provinsi
dalam menyelenggarakan dan
menata ruang wilayah provinsi.

⚫

Pada era otonomi dan
desentralisasasi, kewenangan
merupakan kunci bagi daerah
provinsi dalam menata wilayah
sesuai dengan karakter wilayah
dan kebutuhannya.

⚫

Kewenangan penyelenggaraan dan
penataan ruang harus
dipertahankan karena berbasiskan
pada konstitusi dan selaras dengan
prinisp otonomi daerah.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 10
(1) Wewenang pemerintah
daerah provinsi dalam
penyelenggaraan penataan
ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang
wilayah provinsi, dan
kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis provinsi dan
kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan
ruang wilayah provinsi;
c. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis
provinsi; dan

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak
pemfasilitasan kerja sama
penataan ruang
antarkabupaten/kota.
(2) Wewenang pemerintah
daerah provinsi dalam
pelaksanaan penataan
ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
meliputi:

NA RUU Cipta Kerja
dinamika masyarakat dan
global yang semakin
cepat. Jika tidak
didelegasikan melalui PP
maka dikhawatirkan
Indonesia akan kesulitan
dalam menyesuaikan
kebijakan regulasi
perizinan dan kesulitan
berkompetisi dengan
negara tetangga.

a. perencanaan tata ruang
wilayah provinsi;

Analisis
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d. kerja sama penataan ruang
antarprovinsi dan
pemfasilitasan kerja sama
penataan ruang
antarkabupaten/kota.
(2) Wewenang pemerintah
daerah provinsi dalam
pelaksanaan penataan ruang
wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. perencanaan tata ruang
wilayah provinsi;

b. pemanfaatan ruang
wilayah provinsi; dan

b. pemanfaatan ruang wilayah
provinsi; dan

c. pengendalian
pemanfaatan ruang
wilayah provinsi.

c. pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi.
(3) Dalam penataan ruang
kawasan strategis provinsi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, pemerintah
daerah provinsi melaksanakan:

(3) Dalam penataan ruang
kawasan strategis provinsi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c,
pemerintah daerah provinsi
melaksanakan:

a. penetapan kawasan
strategis provinsi;

a. penetapan kawasan
strategis provinsi;

b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis provinsi;

b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis provinsi;

c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis provinsi;
dan
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c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis provinsi;
dan

d. pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis
provinsi.

d. pengendalian
pemanfaatan ruang
kawasan strategis provinsi.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan
ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan
strategis provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf
c dan huruf d dapat
dilaksanakan pemerintah
daerah kabupaten/kota melalui
tugas pembantuan.

(4) Pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis
provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
huruf c dan huruf d dapat
dilaksanakan pemerintah
daerah kabupaten/kota
melalui tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka
penyelenggaraan penataan
ruang wilayah provinsi,
pemerintah daerah provinsi
dapat menyusun petunjuk
pelaksanaan bidang penataan
ruang pada tingkat provinsi
dan kabupaten/kota.

(5) Dalam rangka
penyelenggaraan penataan
ruang wilayah provinsi,
pemerintah daerah provinsi
dapat menyusun petunjuk
pelaksanaan bidang
penataan ruang pada
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

(6) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5), pemerintah daerah
provinsi:

(6) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5), pemerintah
daerah provinsi:

a. menyebarluaskan informasi
yang berkaitan dengan:
1) rencana umum dan rencana
rinci tata ruang dalam rangka
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a. menyebarluaskan
informasi yang berkaitan
dengan:
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pelaksanaan penataan ruang
wilayah provinsi;
2) arahan peraturan zonasi
untuk sistem provinsi yang
disusun dalam rangka
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi; dan

1) rencana umum dan
rencana rinci tata ruang
dalam rangka pelaksanaan
penataan ruang wilayah
provinsi;

3) petunjuk pelaksanaan
bidang penataan ruang;

2) arahan peraturan zonasi
untuk sistem provinsi yang
disusun dalam rangka
pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi;
dan

b. melaksanakan standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang.
(7) Dalam hal pemerintah
daerah provinsi tidak dapat
memenuhi standar pelayanan
minimal bidang penataan
ruang, Pemerintah mengambil
langkah penyelesaian sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) petunjuk pelaksanaan
bidang penataan ruang;
b. melaksanakan standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang.
(7) Dalam hal pemerintah
daerah provinsi tidak dapat
memenuhi standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang,
Pemerintah mengambil
langkah penyelesaian
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
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7. Ketentuan Pasal 11
dihapus

UU Terdampak
Pasal 11
(1) Wewenang pemerintah
daerah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan
ruang wilayah
kabupaten/kota dan
kawasan strategis
kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan
ruang wilayah
kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis
kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan
ruang antarkabupaten/
kota.
(2) Wewenang pemerintah
daerah kabupaten/kota
dalam pelaksanaan
penataan ruang wilayah
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) huruf b meliputi:

NA RUU Cipta Kerja
Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,dan/a
tau bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan penggunaan
teknologi informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat. Jika
tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
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Penghapusan pasal 11 UU No.
26/2007 berdampak pada
hilangnya kewenangan
kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan dan penataan
ruang wilayah
kabupaten/kota.Penghapusan ini
berimplikasi pada hilang ruang
otonomi provinsi dalam
menyelenggarakan dan menata
ruang wilayah kabupaten/kota.
Pada era otonomi dan
desentralisasasi, kewenangan
merupakan kunci bagi daerah
provinsi dalam menata wilayah
sesuai dengan karakter wilayah
dan kebutuhannya.
Kewenangan penyelenggaraan dan
penataan ruang harus
dipertahankan karena berbasiskan
pada konstitusi dan selaras dengan
prinisp otonomi daerah.

Usulan
PERUBAHAN PASAL
Pasal 11
(1) Wewenang pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan penataan
ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang
wilayah kabupaten/kota dan
kawasan strategis
kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis
kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang
antarkabupaten/ kota.
(2) Wewenang pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan penataan ruang
wilayah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) huruf b meliputi:
a. perencanaan tata ruang
wilayah kabupaten/ kota;
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a. perencanaan tata ruang
wilayah kabupaten/kota;

regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga.

b. pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten/kota;
dan
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b. pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota; dan
c. pengendalian pemanfaatan
ruang wilayahkabupaten/kota.
(3) Dalam pelaksanaan
penataan ruang
kawasanstrategis
kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
c, pemerintah daerah
kabupaten/kota
melaksanakan:

c. pengendalian
pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten/kota.
(3) Dalam pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c,
pemerintah daerah
kabupaten/kota
melaksanakan:

a. penetapan kawasan
strategis kabupaten/kota;
b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota;

a. penetapan kawasan
strategis kabupaten/kota;

c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota; dan

b. perencanaan tata ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota;

d. pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.

c. pemanfaatan ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota; dan

(4) Dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), pemerintah daerah
kabupaten/kota mengacu pada
pedoman bidang penataan

d. pengendalian
pemanfaatan ruang
kawasan strategis
kabupaten/kota.
(4) Dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), pemerintah
daerah kabupaten/kota
mengacu pada pedoman
bidang penataan ruang
dan petunjuk
pelaksanaannya.
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ruang dan petunjuk
pelaksanaannya.
(5) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4), pemerintah daerah
kabupaten/kota:

(5) Dalam pelaksanaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat

a. menyebarluaskan informasi
yang berkaitan dengan
rencana umum dan rencana
rinci tata ruang dalam rangka
pelaksanaan penataan ruang
wilayah kabupaten/kota; dan

(4), pemerintah daerah
kabupaten/kota:
a. menyebarluaskan
informasi yang berkaitan
dengan rencana umum
dan rencana rinci tata
ruang dalam rangka
pelaksanaan penataan
ruang wilayah
kabupaten/kota; dan

b. melaksanakan standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang.
(6) Dalam hal pemerintah
daerah kabupaten/kota tidak
dapat memenuhi standar
pelayanan minimal bidang

b. melaksanakan standar
pelayanan minimal bidang
penataan ruang.

penataan ruang, pemerintah
daerah provinsi dapat
mengambil langkah
penyelesaian sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undanga

(6) Dalam hal pemerintah
daerah kabupaten/kota
tidak dapat memenuhi
standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang,
pemerintah daerah provinsi
dapat mengambil langkah
120

RUU Cipta Kerja

UU Terdampak

NA RUU Cipta Kerja

Analisis

Usulan

penyelesaian sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
11. Ketentuan Pasal 18
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Penetapan rencana tata
ruang wilayah provinsi atau
kabupaten/kota dan RDTR
terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan
substansi dari Pemerintah
Pusat.

Pasal 18
(1) Penetapan rancangan
peraturan daerah provinsi
tentangrencana tata ruang
wilayah provinsi dan
rencana rinci tata ruang
terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan
substansi dari Menteri.
(2) Penetapan rancangan
peraturan daerah
kabupaten/kota tentang
rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan
rencana rinci tata ruang
terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan
substansi dari Menteri
setelah mendapatkan
rekomendasi Gubernur.
(3) Ketentuan mengenai
muatan, pedoman, dan
tatacara penyusunan
rencana tata ruang wilayah
provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan penyusunan rencana

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,da
n/atau bupati/walikota
perlu ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan penggunaan
teknologi informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat
dan global yang semakin
cepat. Jika tidak
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Pasal 18 ayat 1 RUU Cipta Kerja
secara substansi tidak berbeda
dengan pengaturan di UU
26/2007: daerah harus
mendapatkan persetujuan
substansi.
Pada kenyataan empirik, prosedur
ini justru menjadi hambatan
tersendiri bagi daerah dalam upaya
penyusunan atau mempercepat
penyusunan RTRW atau RDTR
Daerah. Sebab, daerah tidak
mendapat kepastian (hukum)
terkait waktu untuk mendapatkan
persetujuan pusat. Cepat atau
lambat proses ini sangat
tergantung kepada kondisi
infrastruktur dan SDM Pusat.
Berhadapan dengan persoalan ini,
permohonan persetujuan pusat
seharusnya bisa dilakukan secara
berjenjang berdasarkan level dan
fungsi pemerintahan. Pemerintah
Provinsi
sebagai
perwakilian
pemerintah pusat berwenang untuk
memberikan persetujuan substansi
terhadap rangangan rencana tata
ruang kabupaten/kota. Sementara

PERUBAHAN AYAT
Pasal 18
(1) Penetapan rencana tata
ruang wilayah provinsi dan
RDTR terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan
substansi dari Pemerintah
Pusat
(2) Penetapan rencana tata
ruang wilayah dan RDTR
kabupaten/kota terlebih
dahulu harus mendapat
persetujuan substansi dari
Pemerintah Provinsi.

RUU Cipta Kerja

Pasal 18
(2) Sebelum diajukan
persetujuan substansi
kepada Pemerintah Pusat,
RDTR abupaten/kota yang
dituangkan dalam
rancangan Peraturan Kepala
Daerah Kabupaten/Kota
terlebih dahulu dilakukan
konsultasi publik termasuk
dengan DPRD.
(3) Bupati/wali kota wajib
menetapkan rancangan
kepala daerah
kabupaten/kota tentang
RDTR paling lama 1 (satu)
bulan setelah mendapat
persetujuan substansi dari
Pemerintah Pusat. (4)
Dalam hal bupati/wali kota
tidak menetapkan RDTR
setelah jangka waktu
sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3),

UU Terdampak
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tata ruang wilayah
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan peraturan Menteri.

didelegasikan melalui PP
maka dikhawatirkan
Indonesia akan kesulitan
dalam menyesuaikan
kebijakan regulasi
perizinan dan kesulitan
berkompetisi dengan
negara tetangga.

Norma Baru

Berdasarkan evaluasi
selama ini terdapat
kendala dalam
penyusunan dan
kabupaten/kota. Untuk
itu, perlu ditambahkan
pengaturan Pemerintah
Pusat diberikan
kewenangan untuk
menetapkan RDTR
apabila Pemda tidak
menetapkannya.

Analisis
Pusat
hanya
memberikan
persetujuan
substansi
atas
rancangan rencana tata ruang
provinsi.
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Pasal 18 ayat 2 menetapkan
peraturan kepala daerah sebagai
dasar hukum bagi RDTR Daerah.
Perubahan muncul dari konteks
persoalan bahwa proses
perumusan kebijakan tata ruang
antara eksektutif dan legilsatif di
daerah sering kali tidak berjalan
mulus yang berdampak pada
lamanya penetapan RDTR.
Namun, beleid ini sesungguhnya
berlawanan dengan prinsip
ketatanegaraan di level daerah
dimana penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonomi
berjalan dalam prinsip check and
balances antara legislatif dan
eksektutif. Karena itu, peraturan
daerah sesungguhnya merupakan
sebuah basis hukum yang kuat
bagi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah otonom.
Ketentuan pasal 18 ayat pasal 4
berpotensi menimbulkan masalah

PERUBAHAN AYAT
(3) Sebelum diajukan
persetujuan substansi kepada
Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Provinsi, RDTR
kabupaten/kota yang
dituangkan dalam rancangan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota (4)
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota wajib
menetapkan rancangan
peraturan daerah
kabupaten/kota tentang RDTR
paling lama 1 (satu) bulan
setelah mendapat persetujuan
substansi.
(4) Dalam hal Daerah tidak
enetapkan RDTR setelah
jangka waktu sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (3),
Pusat atau Provinsi akan
memberikan sanksi
administratif. (5) Ketentuan
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RDTR ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Analisis
dalam pelaksanaannya. Sebab,
keterbatasan Pusat atau pun
provinsi dalam penyusunan RDTR
Daerah berimplikasi pada lamanya
proses penyusunan dan berpotensi
menghasilkan dokumen yang tidak
sesuai dengan karakter wilayah
daerah otonomi. Karena itu, jika
daerah belum menetapkan RDTR,
Pusat atau provinsi bisa
memberikan sanksi administrasi,
semisal penundaan dana DAU,
dsb.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai muatan,
pedoman, dan tatacara
penyusunan rencana tata
ruang wilayah provinsi atau
kabupaten/kota dan RDTR
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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lebih lanjut mengenai muatan,
pedoman,
dan tatacara penyusunan
rencana tata ruang wilayah
provinsi atau kabupaten/kota
dan RDTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

IZIN LINGKUNGAN
RUU CIPTA KERJA
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NA

ANALISIS

USULAN

Ketentuan Pasal 1 angka
11, angka 12, angka 35
diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

TETAP

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini
yang dimaksud dengan:

Dalam Undang-Undang ini
yang dimaksud dengan:

Point 1 hingga 10 dapat
dibaca di RUU Cipta Kerja.

Point 1 sd. 10 dapat dibaca
di UU No. 32 tahun 2009
tentang Lingkungan Hidup.

11. Analisis mengenai
dampak lingkungan hidup
yang selanjutnya disebut
Amdal adalah Kajian
mengenai dampak penting
pada lingkungan hidup
dari suatu usaha dan/atau
kegiatan yang
direncanakan untuk
digunakan sebagai
pertimbangan
pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

11. Analisis mengenai
dampak lingkungan hidup,
yang selanjutnya disebut
Amdal, adalah kajian
mengenai dampak penting
suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 1 Angka 11
Termuat dalam
Perizinan Berusaha,
serta amdal menjadi
dasar pertimbangan
keputusan tentang
penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
Penegasan keterkaitan
antara amdal dan
Perizinan Berusaha ini
menegaskan bahwa
konsep Perizinan
Berusaha tetap
menjamin pengelolaan
lingkungan hidup.
Pasal 1 Angka 12
Berdasarkan
pengalaman saat ini,
usaha/kegiatan yang
wajib amdal ataupun
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a. Perubahan pada pasal 1 angka 11
merupakan bentuk dari simplifikasi
perizinan yang sesuai dengan prinsip
mendukung kemudahan berusaha dan
tetap memperhatikan aspek lingkungan.
b. Perubahan pada pasal 1 angka 12
mengakomodir prinsip RBA dalam
konsep Perizinan Berusaha sehingga
memudahkan proses penyelenggaraan
usaha. Resiko tinggi wajib dilakukan
Amdal, resiko sedang dampak dikelola
melalui UKL dan UPL, dan resiko rendah
dilakukan dengan sistem registrasi
melalui standar baku guna sebagai alat
kontrol. Dikatakan sebagai standar maka
wajib dipenuhi jika ingin berusaha.
c. Perubahan hanya pada nomenklatur
izin lingkungan akan tetapi substansi
muatan dari izin lingkungan tersebut

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini
yang dimaksud dengan:

Point 1 hingga 10 dapat dibaca
di RUU Cipta Kerja.
11. Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang
selanjutnya disebut Amdal
adalah Kajian mengenai
dampak penting pada
lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan untuk digunakan
sebagai pertimbangan
pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.
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12. Upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan
upaya pemantauan
lingkungan hidup yang
selanjutnya disebut UKLUPL adalah standar dalam
pengelolaan dan
pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdampak
penting terhadap
lingkungan hidup.

12. Upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan
hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL membutuhkan
waktu maupun biaya
yang cukup besar untuk
menyelesaikan dokumen
lingkungan tersebut.
Di sisi lain, saat ini juga
belum tersedia standar
pengelolaan lingkungan
berdasarkan kegiatan
sebagai pedoman bagi
usaha/kegiatan atas
kemungkinan dampak
lingkungan yang
muncul. Untuk itu,
dalam melakukan
penyederhanaan
perizinan lingkungan
namun tetap menjaga
kualitas pengelolaan
lingkungan hidup
diperlukan penyusunan
standar pengelolaan
lingkungan hidup.
Konteks
penyederhanaan
perizinan disini adalah
penerapan jenis kajian
lingkungan secara
efisien dan proporsional.
Standar yang dimaksud
dalam usulan perubahan
pasal adalah Standar
pengelolaan lingkungan

Point 13 hingga 34 dapat
dibaca di RUU Cipta Kerja.
35. Persetujuan
Lingkungan adalah
Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau
Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

36. Izin usaha dan/atau
kegiatan adalah izin yang
diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan
usaha dan/atau kegiatan.

Point 13 sd. 34 dapat dibaca
di UU No 32 tahun 2009
tentang Lingkungan Hidup.
35. Izin lingkungan adalah
izin yang diberikan kepada
setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang wajib amdal
atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat
untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau
kegiatan adalah izin yang
diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan
usaha dan/atau kegiatan.

ANALISIS
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tidak dihilangkan, namun masuk dalam
perizinan usaha.

USULAN
12. Upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup
yang selanjutnya disebut UKLUPL adalah standar dalam
pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap
lingkungan hidup.

Point 13 hingga 34 dapat
dibaca di RUU Cipta Kerja.
35. Persetujuan Lingkungan
adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau
Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

36. Izin usaha dan/atau
kegiatan adalah izin yang
diterbitkan oleh instansi teknis
untuk melakukan usaha
dan/atau kegiatan.
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37. Pemerintah pusat yang
selanjutnya disebut
Pemerintah adalah
Presiden Republik
Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

37. Pemerintah pusat, yang
selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan
pemerintahan Negara
Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah Daerah
adalah gubernur, bupati,
atau wali kota, dan
perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

38. Pemerintah daerah
adalah gubernur, bupati,
atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

39. Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

berdasarkan resiko
dampak terhadap
lingkungan (penting,
sedang, maupun
rendah).
a. Usaha dengan
dampak penting
terhadap lingkungan
membutuhkan
mekanisme penilaian
(assessment) atas
kajian kelayakan
pengelolaan lingkungan
yang selanjutnya diikuti
dengan persetujuan
hingga diterbitkan
Keputusan Kelayakan
Lingkungan. (Jika kita
telah sepakat dengan
menghilangkan
terminologi Izin
Lingkungan)
b. Usaha dengan
dampak lingkungan
sedang menggunakan
mekanisme pernyataan
pemenuhan standar
pengelolaan dampak
lingkungan
sebagaimana yang telah
ditetapkan pemerintah.
Mekanisme ini dapat
dilaksanakan sepanjang
telah ditetapkan standar
pengelolaan dampak
lingkungan perusaha
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USULAN
37. Pemerintah pusat yang
selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.
38. Pemerintah Daerah adalah
gubernur, bupati, atau wali
kota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
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USULAN

dan/atau kegiatan.
c. Usaha dengan
dampak lingkungan
rendah menggunakan
mekanisme pernyataan
pengelolaan lingkungan
atas usaha dan/atau
kegiatan yang
dilakukan.
Pasal 1 Angka 35
Salah satu politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja adalah
menyesuaikan
nomenklatur perizinan
yang ada dalam setiap
Undang-Undang dengan
rumusan yang berisifat
general, sehingga
memberikan fleksibiltas
pemerintah dalam
rangka mengantisipasi
dinamika masyarakat
dan global.
Ketentuan Pasal 20 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20

PERUBAHAN AYAT

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya
pencemaran lingkungan
hidup diukur melalui baku
mutu lingkungan hidup.

(1) Penentuan terjadinya
pencemaran lingkungan
hidup diukur melalui baku
mutu lingkunganhidup.

(2) Baku mutu lingkungan
hidup meliputi:

(2) Baku mutu lingkungan
hidup meliputi:

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur,
dan/atau
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a. Pada pasal 20 ayat 3 terdapat
penghapusan kewenangan pemerintah
daerah dalam memberikan izin
pembuangan limbah, dalam perubahan
ini bertentangan dengan prinsip otonomi
daerah dimana setiap daerah berhak
mengatur sendiri rumah tangganya.

Pasal 20
(1) Penentuan terjadinya
pencemaran lingkungan hidup
diukur melalui baku mutu
lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan
hidup meliputi:

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;

a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara
ambien;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan;
dan
g. baku mutu lain sesuai
dengan perkembangan
ilmupengetahuan dan
teknologi.

e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan

(3) Setiap orang
diperbolehkan untuk
membuang limbah ke
media lingkungan hidup
dengan persyaratan:

(3) Setiap orang
diperbolehkan untuk
membuanglimbah ke media
lingkungan hidup dengan
persyaratan:

a. memenuhi baku mutu
lingkungan hidup; dan
b. mendapat persetujuan
dari Pemerintah Pusat.

a. memenuhi baku mutu
lingkungan hidup;dan
b. mendapat izin dari
Menteri, gubernur,
ataubupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

g. baku mutu lain sesuai
dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga
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Pelibatan pemerintah daerah dalam
perizinan pembuangan limbah tetap
diperlukan namun dapat diatur
mengenai teknis pembagian approval
antara pusat dan daerah atau
tergantung skalanya, jika kota maka
yang berwenang adalah walikota, jika
kabupaten maka yang berwenang
adalah bupati dan pada lintas provinsi
maka pusat yang memiliki kewenangan
sehingga bisa menciptakan perizinan
yang efisien namun tetap
memperhatikan kepentingan daerah
dalam manajemen limbah ini.
b. Jika dalam perizinan berusaha
berbasis resiko ini pemerintah pusat
akan menerapkan teknologi informasi
maka bagaimana dengan daerah yang
memiliki keterbatasan dari segi
infrastruktur layanan (internet) dan
SDM.

USULAN
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai
dengan perkembangan
ilmupengetahuan dan
teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan
untuk membuang limbah ke
media lingkungan hidup
dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu
lingkungan hidup; dan

b. mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah sesuai
peraturan perundangundangan.
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(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai baku
mutulingkungan hidup
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
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(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai baku
mutulingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf c,
huruf d, dan huruf g diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

USULAN
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai baku
mutulingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai baku
mutulingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, huruf e,
dan huruf diatur dalam
peraturan menteri.
Ketentuan Pasal 23 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau
kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Amdal
merupakan proses dan
kegiatan yang berdampak
penting terhadap
lingkungan hidup, sosial,
ekonomi, dan budaya.

PERUBAHAN AYAT

Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau
kegiatan yang berdampak
penting yang wajib
dilengkapi dengan amdal
terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan
dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya
alam, baik yang terbarukan
maupun yang tidak
terbarukan
c. proses dan kegiatan yang
secara potensial dapat
menimbulkan pencemaran

1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Perubahan ini
memberikan fleksibilitas
bagi Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakin cepat.
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a. Konsep RBA itu sendiri telah
terakomodir pada RUU Cika pasal 8-11
tentang Penerapan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko.
b. Pada pasal 1, aspek keamanan dan
pertahanan tidak terakomodir dalam
perubahan beleid ini. Padahal dalam
terminologi ancaman pertahanan
negara, kerusakan lingkungan
merupakan bagian dari ancaman non
militer.
c. Ketentuan kriteria usaha lebih lanjut
diatur dengan Peraturan Pemerintah
sudah tepat dengan melibatkan KLHK
agar dapat terintegrasikan kewajiban
dalam persyaratan aspek lingkungan

Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Amdal merupakan
proses dan kegiatan yang
berdampak penting terhadap
lingkungan hidup, sosial,
ekonomi, budaya, keamanan,
dan pertahanan.
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mengenai kriteria usaha
dan/atau kegiatan yang
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dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta
pemborosan dan
kemerosotan sumber daya
alam dalam
pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang
hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan,
serta lingkungan sosial dan
budaya;
e. proses dan kegiatan yang
hasilnya akan
mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber
daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuhtumbuhan, hewan, dan
jasad renik;
g. pembuatan dan
penggunaan bahan hayati
dan non hayati;
h. kegiatan yang mempunyai
risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan
negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang
diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan
hidup.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai jenis usaha
dan/atau kegiatan yang

USULAN

yang terdapat dalam AMDAL dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) termuat dalam perizinan
berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria usaha
dan/atau kegiatan yang
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berdampak penting
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 24 diubah
sehingga berbunyi:

wajib dilengkapi dengan
amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 24

Pasal 24

(1) Dokumen Amdal
merupakan dasar uji
kelayakan lingkungan
hidup.

Dokumen amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 merupakan
dasar penetapan keputusan
kelayakan lingkungan hidup.

(2) Uji Kelayakan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pemerintah Pusat
dalam melakukan Uji
Kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dapat menunjuk lembaga
dan/atau ahli bersertifikat.
(4) Pemerintah Pusat
menetapkan Keputusan
kelayakan lingkungan
hidup berdasarkan uji
kelayakan lingkungan.
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USULAN
berdampak penting
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
PERUBAHAN AYAT

Amdal dikembalikan
kedudukan/posisinya
seperti pada konsep
awalnya yaitu sebagai
studi kelayakan dari
aspek lingkungan
terhadap suatu rencana
usaha dan/atau
kegiatan yang akan
dilakukan. Uji kelayakan
untuk usaha dan/atau
kegiatan wajib amdal
atau yang berisiko tinggi
dilakukan sebelum
dimulainya kegiatan.
Untuk usaha dan/atau
kegiatan berisiko tinggi
atau wajib amdal,
Perizinan Berusaha
diterbitkan setelah
diterbitkannya
keputusan kelayakan
lingkungan. Jenis
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a. Dokumen Amdal digunakan dalam
keputusan kelayakan lingkungan hidup
yang akan terintegrasi ke dalam
perizinan berusaha dan akan menjadi
dasar penerbitan izin usaha.
b. Kewenangan pemberian keputusan
kelayakan lingkungan oleh pemerintah
pusat seharusnya diberikan kepada
daerah sebab pemerintah daerah lebih
paham terhadap daerahnya dan juga
dapat terjadi efisiensi dalam layanan
publik dan juga dalam hal ini daerah
yang akan menerima dampak
eksternalitas dari adanya suatu kegiatan
usaha.
c. Kemampuan pemerintah pusat dari
segi kuantitas dan akses kedaerah di
seluruh Indonesia sangat terbatas dalam
hal ini gap yang muncul adalah biaya
yang tinggi waktu lama sehingga untuk
tenaga ahli yang bersertifikat akan
sangat membantu jika tenaga ahli
adalah masyarakat yang diambil

Pasal 24
(1) Dokumen Amdal
merupakan dasar uji kelayakan
lingkungan hidup.

2) Uji Kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dalam
melakukan Uji Kelayakan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menunjuk
lembaga dan/atau ahli
bersertifikat.
(4) Pemerintah Daerah

menetapkan Keputusan
kelayakan lingkungan hidup
berdasarkan uji kelayakan
lingkungan.
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(5) Keputusan kelayakan
lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), sebagai
persyaratan penerbitan
Perizinan Berusaha.
(6) Terhadap kegiatan
yang dilakukan oleh
instansi Pemerintah,
keputusan kelayakan
lingkungan hidup sebagai
dasar pelaksanaan
kegiatan.

(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan uji
kelayakan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 25 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:

Dokumen amdal memuat:

a. pengkajian mengenai
dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di
sekitar lokasi rencana
usahadan/atau kegiatan;

a. pengkajian mengenai
dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di
sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
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USULAN

kegiatan usaha diatur di
PP Pemerintah dapat
menunjuk lembaga
dan/atau ahli
tersertifikasi untuk
melakukan uji
kelayakan. Pada
dasarnya kebutuhan
untuk lembaga dan/atau
ahli yang bersertifikat
adalah untuk membantu
Pemerintah dalam
melakukan Uji
Kelayakan dalam rangka
apabila terdapat
keterbatasan sumber
daya di Pemerintah.

didaerah dan pusat yang melakukan
sertifikasi berdasarkan standar nasional.

(5) Keputusan kelayakan
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),
sebagai persyaratan
penerbitan Perizinan Berusaha.
(6) Terhadap kegiatan yang

dilakukan oleh instansi
Pemerintah, keputusan
kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan.

(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan uji
kelayakan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
TETAP

1. Agar pembahasan
Amdal itu fokus dan
tidak melebar, maka
saran masukan serta
tanggapan masyarakat
hanya dari masyarakat
yang terkena dampak
secara langsung dan
relevan terhadap
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a. Selama ini pelibatan masyarakat
dilakukan dalam skala yang luas
sehingga banyak kepentingan lain
didalamnya yang tidak berkaitan
langsung dengan masyarakat yang
terdampak, sehingga dalam pasal 25 ini
pelibatan masyarakat tidak dihapuskan
melainkan diatur lebih tepat sasaran
dengan melibatkan masyarakat yang

Pasal 25
Dokumen Amdal memuat:
a.
pengkajian mengenai
dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan;
b.
evaluasi kegiatan di
sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
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c. saran masukan serta
tanggapan masyarakat
terkena dampak langsung
yang relevan terhadap
rencana usaha dan/atau
kegiatan;

c. saran masukan serta
tanggapan masyarakat
terhadap rencana
usahadan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap
besaran dampak serta sifat
penting dampak yang
terjadi jika rencana usaha
dan/atau kegiatan tersebut
dilaksanakan;

d. prakiraan terhadap
besaran dampak serta sifat
penting dampak yang terjadi
jikarencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut
dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik
terhadap dampak yang
terjadi untuk menentukan
kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan
hidup; dan

e. evaluasi secara holistik
terhadap dampakyang
terjadi untuk menentukan
kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan
hidup; dan

f. rencana pengelolaan
dan pemantauan
lingkungan hidup.

f. rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup.

Ketentuan Pasal 26 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 26
(1) Dokumen Amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disusun
oleh pemrakarsa.
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rencana usaha dan/atau
kegiatan.
2. Hal ini juga ditujukan
agar Amdal tepat
sasaran untuk mengkaji
dampak lingkungan dari
suatu usaha dan/atau
kegiatan, serta tidak
dimanfaatkan oleh
pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
3. Perizinan berusaha
tetap memperhatikan
lingkungan hidup
dengan mengutamakan
masyarakat yang
terkena dampak secara
langsung dan relevan.

memang terdampak langsung dalam
kegiatan usaha. Terminologi dampak
langsung dalam pasal ini harus
diperjelas. Eksternalitas negatif dalam
lingkungan hidup mencakup dampak
langsung dan tidak langsung (darat, air,
udara), selain itu ada juga dampak
ekonomi dan sosial. Konteks dampak
dalam RUU ini harus dijelaskan secara
rinci agar mampu menjamin kelestarian
lingkungan serta aspirasi masyarakat
sebagai komunitas terdampak dapat
dipertimbangakan.
b. Perubahan ini juga merupakan
simplifikasi dari sisi proses (waktu dan
biaya) sebab hanya mendapatkan
masukkan dari kelompok yang
terdampak.
c. Kriteria masyarakat yang terkena
dampak perlu diatur juga dalam PP.

c.
saran masukan serta
tanggapan masyarakat terkena
dampak langsung yang relevan
terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan;
d.
saran masukan serta
tanggapan masyarakat terkena
dampak langsung yang relevan
terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan.
e.
evaluasi secara holistik
terhadap dampak yang terjadi
untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan
lingkungan hidup; dan
f.
rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
TETAP

Pasal 26
(1) Dokumen amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disusun oleh
pemrakarsa dengan
melibatkan masyarakat.

1. Keterlibatan
masyarakat adalah
faktor fundamental
dalam penyusunan
Amdal.

a.
Perubahan Pasal 26 UU 32/2009
dalam RUU Cipta Kerja terkait pelibatan
masyarakat yaitu hanya tanggapan
masyarakat yang terkena dampak
langsung atau relevan merupakan
perbaikan dalam mengurangi
transaction cost selama ini terkait opini
masyarakat. Pelibatan hanya
masyarakat yang terdampak langsung
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Pasal 26
(1) Dokumen Amdal
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 disusun oleh
pemrakarsa.
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(2) Penyusunan dokumen
Amdal dilakukan dengan
melibatkan masyarakat
yang terkena dampak
langsung terhadap
rencana usaha dan/atau
kegiatan.

(2) Pelibatan masyarakat
harus dilakukan berdasarkan
prinsip pemberian informasi
yang transparan dan
lengkap serta diberitahukan
sebelum kegiatan
dilaksanakan.

2. Keterlibatan
masyarakat oleh
sebagian pihak
dianggap menjadi faktor
penghambat investasi
sehingga perlu kehatihatian dalam
perumusan pasal ini
agar hak masyarakat
tidak serta merta hilang.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai proses pelibatan
masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan
hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas
segala bentuk keputusan
dalam proses amdal.

3. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(4) Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat mengajukan
keberatan terhadap
dokumen amdal.

4. Perubahan ini
diharapkan dapat
mempercepat
penyelesaian perizinan
berusaha pada sektor
lingkungan.

Ketentuan Pasal 27 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

merupakan perubahan ke arah yang
positif dalam proses percepatan
perizinan berusaha pada sektor
lingkungan.
b.
Perubahan dalam pasal ini adalah
cakupan masyarakat yang dilibatkan.
Hanya saja konteks terdampak langsung
dalam hal ini masih rancu. Eksternalitas
negatif dalam lingkungan hidup
mencakup dampak langsung dan tidak
langsung (darat, air, udara), selain itu
ada juga dampak ekonomi dan sosial.
Konteks dampak dalam RUU ini harus
dijelaskan secara rinci agar mampu
menjamin kelestarian lingkungan serta
aspirasi masyarakat sebagai komunitas
terdampak dapat dipertimbangakan.
c.
Dokumen Amdal disusun oleh
pemrakarsa, dalam RUU Cika belum
secara eksplisit dijelaskan pemrakarsa
yang dimaksud dapat berupa
institusi/badan dan/atau berupa
perorangan.

USULAN

(2) Penyusunan dokumen
Amdal dilakukan dengan
melibatkan masyarakat yang
terkena dampak langsung
terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai proses pelibatan
masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

TETAP
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Pasal 27

Pasal 27

Dalam menyusun
dokumen Amdal,
pemrakarsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dapat menunjuk
pihak lain.

Dalam menyusun dokumen
amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1)
dapat meminta bantuan
kepada pihak lain.

Ketentuan Pasal 28 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
(1) Penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal26 ayat (1)
dan Pasal 27 wajib
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
Amdal.

NA
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1. Penegasan bahwa
penyusunan dokumen
Amdal dapat dilakukan
oleh pihak lain yang
ditunjuk oleh
pemrakarsa.
2. Perubahan pasal ini
ditujukan untuk
memperjelas
pelaksanaan
penyusunan amdal
dalam menjamin
kualitas dari kajian
mengenai analisis
dampak lingkungan

Perubahan kata meminta bantuan
menjadi menunjuk pihak lain sudah
tepat untuk mempertegas alur kerja dan
kewenangan dari setiap satuan yang
berkaitan dengan penyusunan Amdal ini.

USULAN
Pasal 27

Dalam menyusun dokumen
Amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dapat
menunjuk pihak lain.
TETAP

Pasal 28
(1) Penyusun amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan
Pasal 27 wajib memiliki
sertifikat kompetensi
penyusun amdal.

1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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a.
Pemrakarsa yang ditunjuk harus
memiliki serifikat kompetensi sehingga
hal tersebut merupakan kemajuan
dalam menyusun dokumen Amdal.

Pasal 28
(1) Penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27
wajib memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal.

RUU CIPTA KERJA
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai sertifikasi dan
kriteria kompetensi
penyusun Amdal diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

UU TERDAMPAK

NA

ANALISIS

(2) Kriteria untuk
memperoleh sertifikat
kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi
penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan
pelingkupan, prakiraan, dan
evaluasi dampak serta
pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun
rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup.

2. Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.

b.
Perubahan pasal 28 poin 2 yang
disimplifikasikan melalui ketentuan
lanjutan sudah tepat mengingat standar
dalam penyusunan amdal bersifat
dinamis, sehingga penggunaan PP untuk
mengatur ketentuan lanjutan sudah
tepat.

USULAN
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai sertifikasi dan
kriteria kompetensi penyusun
Amdal diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Sertifikat kompetensi
penyusun amdal
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun amdal
yang ditetapkan oleh
Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai sertifikasi dan
kriteria kompetensi
penyusun amdal diatur
dengan peraturan Menteri.
Ketentuan Pasal 29
dihapus.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 29

Pasal 29
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(1) Dokumen amdal dinilai
oleh Komisi Penilai Amdal
yang dibentuk oleh Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

1. Sesuai dengan
arahan Presiden, politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur,
dan/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan.
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara
tetangga.

a. Penghapusan pasal ini merupakan
bentuk penghapusan pelibatan
pemerintah daerah dalam penyusunan
amdal sehingga bertentangan dengan
konsep otonomi daerah dimana
sebenarnya pemerintah daerah juga
memiliki kewenangan untuk mengatur
sejauh mana suatu amdal memenuhi
syarat atau tidak, dengan kata lain
pemerintah daerah harus tetap
dilibatkan dalam proses penilaian Amdal
ini dalam rangka menciptakan check and
balance antara pihak penyusun dengan
stakeholder terkait sehingga diharapkan
tidak menghilangkan peran Pemerintah
Daerah di dalamnya.

(2) Komisi Penilai Amdal
wajib memiliki lisensi dari
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
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b. RUU Cika juga belum menjelaskan
siapa lembaga/ahli yang ditunjuk
sehingga lembaga/ahli dapat berupa
lembaga yang tidak dibentuk oleh
pemerintah sehingga tidak ada unsur
masyarakat, akademisi, pemerhati
lingkungan. engan begitu Amdal jadi
kehilangan partisipasi publiknya.
Partisipasi publik hilang dalam proses
pengambilan keputusan Amdal.
Penggunaaan tenaga ahli tersertifikasi
dipandang perlu untuk meningkatkan
mutu penilaian AMDAL. Objektivitas
penilai merupakan kunci efektifnya
AMDAL agar ketentuan AMDAL bukan
sekedar pemenuhan syarat perizinan
lingkungan saja, namun esensi
kelestarian lingkungan tetap terjaga.

USULAN
(1) Dokumen amdal dinilai

oleh Komisi Penilai Amdal yang
dibentuk oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
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(3) Persyaratan dan tatacara
lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Menteri.

2. Tujuan dari
perubahan pengatuan
ini adalah memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.

Ketentuan Pasal 30
dihapus.

USULAN

PERUBAHAN PASAL
Pasal 30
(1) Keanggotaan Komisi
Penilai Amdal terdiri atas
wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang
pengetahuan yang terkait
dengan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang
pengetahuan yang terkait
dengan dampak yang
timbuldari suatu usaha
dan/atau kegiatan yang
sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat
yang berpotensi terkena
dampak; dan
f. organisasi lingkungan
hidup.

1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Tujuan dari
perubahan pengatuan
ini adalah memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
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Pembatasan pelibatan masyarakat
dalam proses penyusunan Amdal sudah
tepat, tetapi pelibatan komisi Amdal
yang didalamnya berupa orang-orang
yang expert dibidangnya tetap harus
terakomodir didalamnya. Sehingga tim
KPA cukup terdiri dari Pemerintah
Daerah, Ahli Lingkungan Tersertifikasi,
dan Perwakilan Masyarakat Terdampak.

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai
Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 terdiri atas
wakil dari unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. Ahli lingkungan
tersertifikasi; dan
c. wakil dari masyarakat yang
berpotensi terkena dampak.
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USULAN

(2) Dalam melaksanakan
tugasnya, Komisi Penilai
Amdal dibantu oleh tim
teknis yang terdiri atas
pakar independen yang
melakukan kajian teknis dan
sekretariat yang dibentuk
untuk itu.

(2) Dalam melaksanakan
tugasnya, Komisi Penilai Amdal
dibantu oleh tim teknis yang
terdiri atas pakar independen
yang melakukan kajian teknis
dan sekretariat yang dibentuk
untuk itu.

(3) Pakar independen dan
sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya

(3) Pakar independen dan
sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Ketentuan Pasal 31
dihapus.

PERUBAHAN PASAL
Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian
Komisi Penilai Amdal,
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan
keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan
hidup sesuai dengan
kewenangannya.

1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Tujuan dari
perubahan pengatuan
ini adalah memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
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Penetapan keputusan kelayakan
lingkungan adalah berbasis bukti.
Sehingga hasil penilaian dari Komisi
Penilai Amdal dapat menjadi
pertimbangan dan rekomendasi bagi
Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian
Komisi Penilai Amdal,
Pemerintah Daerah
menetapkan keputusan
kelayakan lingkungan

RUU CIPTA KERJA
Ketentuan Pasal 32 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
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USULAN
TETAP

Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah
membantu penyusunan
Amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan Usaha
Mikro dan Kecil yang
berdampak penting
terhadap lingkungan
hidup.

(1) Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah
membantu penyusunan
Amdal bagi usaha dan/atau
kegiatan golongan ekonomi
lemah yang berdampak
penting terhadap lingkungan
hidup.

(2) Bantuan penyusunan
Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi, biaya,
dan/atau penyusunan
Amdal.

(2) Bantuan penyusunan
Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi, biaya,
dan/atau penyusunan
Amdal.

(3) Kriteria mengenai
usaha dan/atau kegiatan
golongan ekonomi lemah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kriteria sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(3) Kriteria mengenai usaha
dan/atau kegiatan golongan
ekonomi lemah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan
berdasarkan kriteria sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Salah satu politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja adalah halhal yang bersifat detail
dan teknis akan diatur
lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
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a. Perubahan pada pasal ini menyangkut
tentang perubahan nomenklatur
ekonomi golongan lemah menjadi UMK.
b. Pasal 32 ayat 3 frasa golongan
ekonomi lemah agar diganti dengan
Usaha Mikro dan Kecil agar konsisten
dengan ayat 1.
c. Pembagian urusan dalam penyusunan
Amdal seharusnya sesuai dengan prinsip
eksternalitas bukan berdasarkan prinsip
skala usaha. Dengan kata lain pada
skala usaha kecil pemerintah daerah
dilibatkan akan tetapi dalam skala usaha
besar pelibatan daerah tidak
terakomodir.

Pasal 32
(1) Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan Usaha Mikro
dan Kecil yang berdampak
penting terhadap lingkungan
hidup.
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Ketentuan Pasal 34 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak
berdampak penting
terhadap lingkungan wajib
memenuhi standar UKLUPL.
(2) Pemenuhan standar
UKL-UPL dinyatakan dalam
pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan
hidup.
(3) Berdasarkan
pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan
hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Pusat
menerbitkan Perizinan
Berusaha.
(4) Pemerintah Pusat
menetapkan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang
wajib UKL-UPL.
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USULAN
TETAP

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria
wajib amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) wajib memiliki
UKLUPL.
(2) Gubernur atau
bupati/walikota menetapkan
jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan UKL-UPL.

1. Pengklasifikasian
usaha dan/atau
kegiatan berdasarkan
resiko dampak terhadap
lingkungan dilakukan
oleh pemerintah pusat,
dengan memperhatikan
masukan dari
pemerintah daerah, baik
provinsi maupun
kabupaten/kota.
2. Sesuai dengan
arahan Presiden, politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur,
dan/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
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Pengklasifikasian usaha yang ditentukan
dalam perubahan pasal ini sudah tepat
dimana usaha yang wajib UKL-UPL
dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat
sehingga tidak ada unsur subjektifitas
dalam pelaksanaannya, dan pemerintah
daerah tetap dapat dilibatkan dalam
pelaksanaan serta pengawasan usahausaha tersebut. Aspek keseragaman
standar juga terpenuhi dalam
perubahan ini berlaku sama disemua
daerah sehingga menutup kemungkinan
timbulnya praktik lain didalamnya.
Karena ini berupa standar sehingga
wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap
lingkungan wajib memenuhi
standar UKL-UPL.
(2) Pemenuhan standar UKLUPL dinyatakan dalam
pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Berdasarkan pernyataan
kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Pusat menerbitkan
Perizinan Berusaha.

(4) Pemerintah Pusat
menetapkan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib
UKL-UPL.
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(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai jenis usaha/dan
atau kegiatan yang wajib
UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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informasi dalam
pemberian perizinan.
3. Pengaturan lebih
lanjut didelegasikan
melalui Peraturan
Pemerintah agar
memberikan fleksibilitas
bagi Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakin cepat.
4. Perubahan ini untuk
meningkatkan
transparansi mengenai
Kegiatan Berusaha
Berbasis Risiko bagi
pelaku usaha dan
memudahkan
penyelesaian izin
lingkungan

USULAN
(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai jenis usaha/dan
atau kegiatan yang wajib UKLUPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 35
dihapus

PERUBAHAN AYAT
Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan
yang tidak wajib dilengkapi
UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) wajib membuat
surat pernyataan
kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan
hidup.

1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah
sebagaimana amanat
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a.
Ketentuan mengenai indikator
kriteria usaha yang tidak wajib UKL-UPL
harus tetap diatur dalam undangundang agar menjadi dasar hukum yang
lebih kuat dan jelas.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan
yang tidak wajib dilengkapi
UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
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(2) Penetapan jenis usaha
dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan
berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam
kategori berdampak penting
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan
kecil.
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USULAN

(2) Penetapan jenis usaha
dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan
kriteria:
a. tidak termasuk dalam
kategoriberdampak penting
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan
kecil.

Pasal 34 ayat (4) RUU
Cipta Kerja.
2. Tujuan perubahan ini
adalah untuk
memberikan fleksibilitas
bagi Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakin cepat

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai UKL-UPL dan surat
pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup diatur
dengan peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai UKL-UPLdan surat
pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup diatur dengan
peraturan Menteri.
Ketentuan Pasal 36
dihapus

PERUBAHAN AYAT
Pasal 36
(1) Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang wajib memiliki
amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan.

1. Penghapusan Izin
Lingkungan merupakan
bagian dari
penyederhanaan
perizinan, tanpa
mengurangi esensi dari
pengelolaan lingkungan
dari suatu
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Pada pasal 36 ini nomenklatur izin
lingkungan dihapus, tetapi dari segi
substansi muatan dalam izin lingkungan
tidak dihilangkan, namun masuk dalam
izin usaha sehingga Amdal, UKL-UPL
tetap termuat dalam memastikan
pengelolaan dampak lingkungan hidup.
Ketetapan Kelayakan Lingkungan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang wajib memiliki
amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki persetujuan
lingkungan sebagai
pemenuhan komitmen.
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(2) Izin lingkungan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan
berdasarkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 atau
rekomendasi UKL-UPL.

usaha/kegiatan. Amdal
dan standar UKL-UPL
tetap ada untuk
memastikan
pengelolaan dampak
lingkungan hidup dari
suatu usaha/kegiatan.
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah halhal yang
bersifat detail dan teknis
akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah
sebagaimana amanat
Pasal 34 ayat (4) RUU
Cipta Kerja.
3. Dihapuskannya pasal
ini serta memberikan
ruang bahwa
pengaturan yang lebih
detil dan teknis dalam
PP memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.

merupakan dokumen yang harus dimiliki
oleh setiap usaha, karena hal ini akan
menjadi persyaratan untuk mengurus
persetujuan bangunan. Kelayakan
lingkungan merupakan bagian dari
pemenuhan komitmen, meskipun
terdapat perubahan nomenklatur,
perubahan tidak semstinya mengubah
tatanan proses yang sudah berlangsung.

(2) Persetujuan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan
berdasarkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 atau rekomendasi
UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib
mencantumkan persyaratan
yang dimuat dalam
keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.
(4) Izin lingkungan
diterbitkan oleh Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Ketentuan Pasal 37 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

(3) Persetujuan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat
dalam keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.
(4) Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

TETAP

Pasal 37

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
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(1) Penolakan terhadap permohonan
persetujuan lingkungan bagi usaha

Pasal 37
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(1) Pemerintah Daerah
wajib menolak
permohonan persetujuan
lingkungan bagi usaha
wajib amdal atau UKL-UPL
apabila permohonan tidak
dilengkapi dengan amdal
atau UKL-UPL.

(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
wajib menolak permohonan
izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak
dilengkapi dengan amdal
atau UKL-UPL.
(2) Izin lingkungan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4)
dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang
diajukan dalam
permohonan Perizinan
Berusaha mengandung
cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data,
dokumen, dan/atau
informasi;

a. persyaratan yang
diajukan dalam permohonan
izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen,
dan/atau informasi;

wajib amdal atau UKL-UPL merupakan
bentuk kontrol administratif sehingga
prinsip RBA dapat berjalan dengan baik.
Resiko lingkungan atas suatu usaha
harus dapat terpetakan dengan baik
dalam rangka mitigasi kerusakan
lingkungan. Ketiadaan AMDAL
merupakan kesalahan yang sangat fatal
apabila tidak terpenuhi. Keberadaan
ayat (1) dalam ketentuan existing
sangat diperlukan untuk menegaskan
kewenangan penolakan oleh pemerintah
selaku pemberi persetujuan lingkungan.
(2) Jika dikemudian hari terdapat
permasalahan terkait dengan aspek
lingkungan, maka konsekuensi yang
paling tepat adalah pencabutan
Perizinan Berusaha. Keberadaan ayat (2)
sudah tepat dalam beleid ini, hanya saja
dalam tataran implementasi harus
dipastikan bahwa pemerintah mampu
menindak tegas pelaku usaha yang
mengabaikan aspek keamanan dan
keberlanjutan lingkungan.

(1) Pemerintah Daerah wajib
menolak permohonan
persetujuan lingkungan bagi
usaha wajib amdal atau UKLUPL apabila permohonan tidak
dilengkapi dengan amdal atau
UKL-UPL.

(2) Perizinan Berusaha
dapat dibatalkan apabila:

b. penerbitannya tanpa
memenuhi syarat
sebagaimana tercantum
dalam keputusan
kelayakan lingkungan
hidup atau pernyataan
kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup; atau

b. penerbitannya tanpa
memenuhi syarat
sebagaimana tercantum
dalam keputusan komisi
tentang kelayakan
lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL; atau

dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
lembaga, gubernur,
dan/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik). Pengaturan
lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga
145

(2) Perizinan Berusaha dapat
dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan
dalam permohonan Perizinan
Berusaha mengandung cacat
hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen,
dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa
memenuhi syarat sebagaimana
tercantum dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup
atau pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup;
atau

RUU CIPTA KERJA
c. kewajiban yang
ditetapkan dalam
dokumen Amdal atau UKLUPL tidak dilaksanakan
oleh penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan.
Ketentuan Pasal 39 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 39

(1) Keputusan kelayakan
lingkungan hidup
diumumkan kepada
masyarakat.
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c. kewajiban yang
ditetapkan dalam dokumen
amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.

USULAN
c. kewajiban yang ditetapkan
dalam dokumen Amdal atau
UKL-UPL tidak dilaksanakan
oleh penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.
PERUBAHAN AYAT

Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
wajib mengumumkan setiap
permohonan dan keputusan
izin lingkungan.

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur,
dan/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
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a. Adanya gap dalam ruang masyarakat
untuk dapat mengakses informasi
keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Di RUU Cika masyarakat dapat
mengakses informasi setelah keputusan
telah terbit, padahal keterbukaan
informasi dari awal dapat digunakan
untuk membuka peran masyarakat
dalam pengambilan keputusan terutama
dalam hal dengar pendapat. Menyoroti
juga cara pemberian informasi yang
melalui elektronik, dimana tidak semua
masyarakat di Indonesia dapat
mengakses internet.
b. Pengumuman Amdal harus
disesuaikan dengan kondisi daerah
masing-masing, sehingga pihak yang
dianggap lebih tepat untuk mengatur
mekanisme ini adalah pemerintah
daerah.

Pasal 39

(1) Keputusan kelayakan
lingkungan hidup diumumkan
kepada masyarakat.

RUU CIPTA KERJA
(2) Pengumuman
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem elektronik
dan atau cara lain yang
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
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(2) Pengumuman
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan
cara yang mudah diketahui
oleh masyarakat.

fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga

USULAN
(2) Pengumuman

sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui
sistem elektronik dan atau
cara lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 40
dihapus.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 40
(1) Izin lingkungan
merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin
lingkungan dicabut, izin
usaha dan/atau kegiatan
dibatalkan.

1. Perubahan pasal ini
dilakukan mengingat
sudah tidak
digunakannya
terminologi izin
lingkungan.
2. Dihapuskannya
pasal ini mengingat
substansi pengaturan
sudah diakomodir dalam
Pasal 24 (terkait Amdal)
dan Pasal 34 (terkait
standar UKL-UPL).
3. Perubahan ini
menegaskan peran
Amdal dan standar UKL-
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Konsep izin lingkungan merupakan
dokumen administrasi dan Amdal/UKLUPL merupakan substansi pengelolaan
dampak lingkungan yang menjadi
bagian dari perizinan berusaha sehingga
penghapusan pasal ini sudah tepat
karena terminologi izin lingkungan
sudah tidak digunakan lagi.
Penghapusan pasal ini dianggap tidak
tepat mengingat dalam mekanisme
perizinan berusaha ada prosedur
pemenuhan komitmen yang harus
dipenuhi, sehingga keberadaan
keputusan kelayakan lingkungan harus
tetap diatur dalam beleid ini.

Pasal 40

(1) Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan merupakan
persyaratan pemenuhan
komitmen untuk memperoleh
Perizinan Berusaha.

(2) Dalam hal surat keputusan
kelayakan lingkungan dicabut,
Perizinan Berusaha dibatalkan.
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(3) Dalam hal usaha
dan/atau kegiatan
mengalami perubahan,
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib
memperbarui izin
lingkungan.

Ketentuan Pasal 59 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

Pasal 59

(1) Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3
wajib melakukan
pengelolaan limbah B3
yang dihasilkannya.

(1) Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3
wajib melakukan
pengelolaan limbah B3 yang
dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1)
telah kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti
ketentuan pengelolaan
limbah B3.

(2) Dalam hal B3
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1)
telah kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti
ketentuan pengelolaan
limbah B3.
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(3) Dalam hal usaha dan/atau
kegiatan mengalami
perubahan, penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan wajib
memperbarui persetujuan
lingkungan.

UPL sebagai substansi
pengelolaan dampak
lingkungan, bukan
dokumen administrasi
berupa Izin Lingkungan.
4. Secara prinsip
walaupun persyaratan
izin lingkungan
dihapuskan namun
substansi konsep izin
lingkungan yang berupa
pemenuhan persyaratan
dan kewajiban aspek
lingkungan hidup tetap
menjadi persyaratan
Perizinan Berusaha.

PERUBAHAN AYAT

1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah
menyesuaikan
nomenklatur perizinan
yang ada dalam setiap
Undang-Undang dengan
rumusan yang berisifat
general, sehingga
memberikan fleksibiltas
pemerintah dalam
rangka mengantisipasi
dinamika masyarakat
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a.
Persyaratan lingkungan hidup
yang wajib dipenuhi sebagaimana yang
diatur oleh pemerintah pusat sudah
tepat untuk menciptakan keseragaman
standar dalam pengelolaan limbah B3.
Namun pelibatan Pemerintah Daerah
dalam izin pengelolaan limbah B3 harus
tergantung pada skalanya. Jika kota
maka yang berwenang adalah walikota,
jika kabupaten maka yang berwenang
adalah bupati dan pada lintas provinsi
maka pusat yang memiliki kewenangan.
Disinilah kombinasi antara persetujuan
lingkungan terkait usaha pengelolaan

Pasal 59
(1) Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3 wajib
melakukan pengelolaan limbah
B3 yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) telah kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti
ketentuan pengelolaan limbah
B3.
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(3) Dalam hal setiap orang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak
mampu melakukan sendiri
Pengelolaan limbah B3,
pengelolaannya diserahkan
kepada pihak lain.

(3) Dalam hal setiap orang
tidak mampu melakukan
sendiri pengelolaan limbah
B3, pengelolaannya
diserahkan kepada pihak
lain.

(4) Pengelolaan limbah B3
wajib mendapat Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(4) Pengelolaan limbah B3
wajib mendapat izin dari
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(5) Pemerintah Pusat
wajib mencantumkan
persyaratan lingkungan
hidup yang harus dipenuhi
dan kewajiban yang harus
dipatuhi pengelola limbah
B3 dalam Perizinan
Berusaha.

(5) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota wajib
mencantumkan
persyaratanlingkungan hidup
yang harus dipenuhi dan
kewajiban yang harus
dipatuhi pengelolalimbah B3
dalam izin.
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USULAN

dan global. 2. Sesuai
dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur,
dan/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik). 3. Substansi
pasal tetap
dipertahankan dengan
menyesuaikan
nomenklatur Perizinan
Berusaha.

limbah B3 dan Perizinan Berusaha dari
pemerintah pusat diperlukan sehingga
memenuhi prinsip eksternalitas.
b.
Perubahan kewenangan
penentuan persyaratan lingkungan
harus diikuti oleh kapabilitas pemeriksa
limbah sehingga mitigasi kerusakan
lingkungan dapat berjalan dengan baik
dan menjamin keberlanjutan lingkungan
hidup dan selaras dengan pembangunan
berkelanjutan.

(3) Dalam hal setiap orang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mampu
melakukan sendiri Pengelolaan
limbah B3, pengelolaannya
diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3

wajib mendapat Perizinan
Berusaha.

(5) Pemerintah Pusat wajib
mencantumkan persyaratan
lingkungan hidup yang harus
dipenuhi dan kewajiban yang
harus dipatuhi pengelola
limbah B3 dalam Perizinan
Berusaha.
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(6) Keputusan pemberian
Perizinan Berusaha wajib
diumumkan.
(7) Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah
memfasilitasi pengelolaan
berupa pengumpulan,
pengangkutan, dan
pemanfaatan, pengolahan
dan/atau penimbunan
limbah B3.
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(6) Keputusan pemberian
izin wajib diumumkan.

USULAN
(6) Keputusan pemberian
Perizinan Berusaha wajib
diumumkan.
(7) Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah
memfasilitasi pengelolaan
berupa pengumpulan,
pengangkutan, dan
pemanfaatan, pengolahan
dan/atau penimbunan limbah
B3.

(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan
limbah B3 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

(8) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan
limbah B3 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(8) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan limbah
B3 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 71 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut

PERUBAHAN AYAT

Pasal 71

Pasal 71

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur, dan
/atau bupati/walikota
perlu ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
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Pengawasan dalam konteks ini
seharusnya menjadi urusan pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah
merupakan instansi yang paling dekat
dengan masyarakat. Pemerintah Pusat
dalam hal ini melakukan pengawasan
terhadap usaha yang memiliki dampak
lintas provinsi hingga negara tetangga,
tentunya dengan berkolaborasi dengan
Pemerintah Daerah sebagai entitas
terdekat berdasarkan prinsip
eksternalitas dan wilayah cakupan.

Pasal 71
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(1) Pemerintah Pusat
melakukan pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan
perundang-undangan di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya wajib
melakukan pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan perundangundangan di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

(2) Pemerintah Pusat
dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung
jawab di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup

(2) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota dapat
mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung
jawab di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga

(3) Dalam melaksanakan
pengawasan, Pemerintah
Pusat menetapkan pejabat
pengawas lingkungan
hidup yang merupakan
pejabat fungsional.

(3) Dalam melaksanakan
pengawasan, Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan
pejabat pengawas
lingkungan hidup

USULAN

(1) Pemerintah Pusat bersama
Pemerintah Daerah melakukan
pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan perundangundangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(2) Pemerintah pusat bersama
Pemerintah Daerah dapat
mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi teknis
yang bertanggung jawab di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

(3) Dalam melaksanakan
pengawasan, Pemerintah
menetapkan pejabat pengawas
lingkungan hidup yang
merupakan pejabat fungsional.

151

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA

ANALISIS

USULAN

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pejabat
pengawas lingkungan
hidup diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 72
dihapus.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 72
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
wajib melakukan
pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap
izin lingkungan.

Pasal 72
Alasan perubahan
mengacu pada Pasal 71.

Ketentuan Pasal 73
dihapus.

Pengawasan dalam konteks ini
seharusnya menjadi urusan pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah
merupakan instansi yang paling dekat
dengan masyarakat.
Pemerintah Pusat dalam hal ini
melakukan pengawasan terhadap usaha
yang memiliki dampak lintas provinsi
hingga negara tetangga, tentunya
dengan berkolaborasi dengan
Pemerintah Daerah sebagai entitas
terdekat berdasarkan prinsip
eksternalitas dan wilayah cakupan.

Pemerintah Pusat bersama
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan
ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan.

PERUBAHAN PASAL
Pasal 73

Pasal 73
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ANALISIS

USULAN

Menteri dapat melakukan
pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan yang izin
lingkungannya diterbitkan
oleh pemerintah daerah jika
Pemerintah menganggap
terjadi pelanggaran yang
serius di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

Alasan perubahan
mengacu pada Pasal 71.

Pengawasan dalam konteks ini
seharusnya menjadi urusan pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah
merupakan instansi yang paling dekat
dengan masyarakat. Pemerintah Pusat
dalam hal ini melakukan pengawasan
terhadap usaha yang memiliki dampak
lintas provinsi hingga negara tetangga,
tentunya dengan berkolaborasi dengan
Pemerintah Daerah sebagai entitas
terdekat berdasarkan prinsip
eksternalitas dan wilayah cakupan.

Pemerintah Pusat bersama
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan
ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 74
dihapus.

PERUBAHAN PASAL

Pasal 74
(1) Pejabat pengawas
lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (3)
berwenang:
a. Melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari
dokumen dan/atau
membuat catatan yang
diperlukan;
d. memasuki tempat
tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio

Pasal 74
1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
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Pengawasan dalam konteks ini
seharusnya menjadi urusan pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah
merupakan instansi yang paling dekat
dengan masyarakat.

(1) Pejabat pengawas
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3) berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari
dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio
visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA

ANALISIS

USULAN

visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi
dan/atau alat transportasi;
dan/atau
j. menghentikan
pelanggaran tertentu
(2) Dalam melaksanakan
tugasnya, pejabat pengawas
lingkungan hidup dapat
melakukan koordinasi
dengan pejabat penyidik
pegawai negeri sipil.

i. memeriksa instalasi dan/atau
alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran
tertentu.

(3) Penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
dilarang menghalangi
pelaksanaan tugas pejabat
pengawas lingkungan hidup.

(3) Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dilarang
menghalangi pelaksanaan
tugas pejabat pengawas
lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan
tugasnya, pejabat pengawas
lingkungan hidup dapat
melakukan koordinasi dengan
pejabat penyidik pegawai
negeri sipil

Ketentuan Pasal 75
dihapus.

PERUBAHAN PASAL
Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengangkatan pejabat
pengawas lingkungan
hidup dan tata cara
pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (3),
Pasal 73, dan Pasal 74 diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 75
1. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
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Politik hukum ruu cipta kerja
mengedepankan simplifikasi pada tata
laksana regulasi. Ketentuan NSPK sudah
tepat diatur secara seksama dalam PP
mengingat ketentuan pokok terkait
pejabat pelaksanaan pengawasan sudah
diatur dalam pasal sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengangkatan pejabat
pengawas lingkungan
hidup dan tata cara
pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (3), Pasal 73,
dan Pasal 74 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK
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USULAN

mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Ketentuan Pasal 76 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 76
(1) Pemerintah Pusat
menerapkan sanksi
administrative kepada
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika
dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran
terhadap Persetujuan
Lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengenaan sanksi diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 77 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77

PERUBAHAN PASAL

Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
menerapkan sanksi
administratif kepada
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika
dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran
terhadap izin lingkungan.

Sanksi administratif belum tentu
memberikan efek jera, sehingga concern
utama dalam penegakan hukum ini
adalah memastikan pihak yang harus
bertanggung jawab atas kerusakan
lingkungan akibat aktivitas yang
dilakukannya. Penegakkan hukum
merupakan kunci utama dalam prinsip
akuntabiitas. Tata laksana sanksi
administratif hendaknya diatur secara
seksama dalam UU ini.

(2) Sanksi administratif
terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin
lingkungan; atau
d. pencabutan izin
lingkungan.

Pasal 76
(1) Pemerintah Pusat bersama

Pemerintah Daerah
menerapkan sanksi
administratif kepada
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika dalam
pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin
lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri
atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan perizinan
berusaha; atau
d. pencabutan perizinan
berusaha.
PERUBAHAN PASAL

Pasal 77

Pasal 77
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RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

Pemerintah Pusat dapat
menerapkan sanksi
administratif terhadap
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam
hal Pemerintah Pusat
menganggap Pemerintah
Daerah secara sengaja
tidak menerapkan sanksi
administratif terhadap
pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

Menteri dapat menerapkan
sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika
Pemerintah menganggap
pemerintah daerah secara
sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

NA

ANALISIS
Fungsi kontrol dalam pasal ini harus
diatur secara seksama. Pengendalian
oleh pemerintah pusat terhadap
pemerintah daerah dalam hal ini dirasa
sudah tepat, sehingga yang paling
penting adalah bagaimana mekanisme
sanksi ini dapat berlaku dan ditegakkan
demi terciptanya tata kelola
pemerintahan dengan prinsip
berkelajutan.

Ketentuan Pasal 79
dihapus.

USULAN

Pemerintah Pusat dapat
menerapkan sanksi
administratif terhadap
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika
Pemerintah menganggap
pemerintah daerah secara
sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

PERUBAHAN PASAL
Pasal 79

Pasal 79

Pengenaan sanksi
administratif berupa
pembekuan atau
pencabutan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2)
huruf c dan huruf d
dilakukan apabila
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan paksaan
pemerintah.

Pengenaan sanksi merupakan prinsip
yang harus diatur secara seksama dalam
undang-undang. Usaha yang
mengabaikan prinsip keamanan dan
keberlanjutan lingkungan semestinya
dikenakan sanksi karena tidak
memenuhi komitmen secara
implementasi saat mengajukan perizinan
berusaha.
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Pengenaan sanksi administratif
berupa
pembekuan atau pencabutan
perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (2) huruf c dan
huruf d dilakukan apabila
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan paksaan
pemerintah.

IZIN BANGUNAN

RUU CIPTA KERJA
Ketentuan Pasal 1 angka 11
dan angka 14 diubah,
angka 15 dihapus, dan
disisipkan 3 angka baru,
yakni angka 16, angka 17,
dan angka 18.
Pasal 1
11. Pengkaji Teknis adalah
orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum,
yang mempunyai sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi
ahli atau sertifikat badan
usaha untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.
14. Pemerintah Pusat
adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh wakil
Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
15. Dihapus.

UU TERDAMPAK
Pasal 1
Dalam undang-undang ini
yang dimaksud dengan:
11. Pengkaji teknis adalah
orang perorangan, atau
badan hukum yang
mempunyai sertifikat
keahlian untuk
melaksanakan pengkajian
teknis atas kelaikan fungsi
bangunan gedung sesuai
dengan ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku.
14. Pemerintah Pusat,
selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang
terdiri dari Presiden beserta
para menteri.
15. Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah
kabupaten atau kota
beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah,
kecuali untuk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta adalah gubernur.

NA RUU CIPTA KERJA
Pasal 1 Angka 11
Penambahan beberapa
definisi baru dan
perubahan definisi
Pengkaji Teknis karena
penambahan dan
perubahan sesuai
konsep bisnis baru.
Praktek selama ini dan
di berbagai negara
banyak kantor arsitek
berbentuk firma yang
bukan badan hukum.
Pasal 1 Angka 15
Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,dan/
a tau bupati/walikota
perlu ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
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ANALISIS
Pasal 1 angka 11 dinilai tepat dengan
adanya penambahan klausul terkait
penambahan pengkaji teknis yang tidak
berbadan hukum. Alasan penambahan
klausal ini dikarenakan konsep bisnis
baru. Pengkaji teknis baik yang
berbadan hukum atau tidak diakomodir
dalam pasal ini. Esensi dari pasal adalah
lebih menekankan pada kompetensi
bukan pada Perorangan, badan usaha
yang berbadan hukum maupun tidak.
Titik poin pasal 1 angka 14 adalah
perubahan sudah tepat karena
mempertegas kewengan perintah pusat,
yang terdiri presiden, wakil presiden dari
menteri.
Ketentuan penghapusan pada pasal 1
angka 15 adalah sarat akan nuansa
sentralisasi dan tidak sesuai dengan
perinsip-prinsip otonomi daerah dan
mengabaikan pasal 18 UUD 1945 yang
mengakui adanya daerah yang otonom.
Selain itu penghapusan pasal ini akan
melemahkan peran daerah dalam hal
pengontrolan dan pengawasan izin
bangunan dan penciptaan inefisiensi
pada pelayanan publik.
Pasal 1 angka 16, 17 dan 18
merupakan penambahan perumusan
dimana Peran penyedia jasa kontruksi,
profesi ahli, dan penilik bangunan

USULAN
TETAP
Pasal 1 angka 11 yaitu
Pengkaji Teknis adalah orang
perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan
hukum maupun tidak
berbadan hukum, yang
mempunyai sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi
ahli atau sertifikat badan
usaha untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas kelaikan
fungsi Bangunan Gedung.
Pasal 1 angka 14 TETAP
Pemerintah Pusat adalah
Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh
wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.
Ditambahkan
Pasal 15 Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah
kabupaten atau kota beserta
perangkat
daerah otonom yang lain

16. Penyedia Jasa
Konstruksi adalah pemberi
layanan Jasa Konstruksi.
17. Profesi Ahli adalah
seseorang yang telah
memenuhi standar
kompetensi dan ditetapkan
oleh lembaga yang
diakreditasi oleh
Pemerintah Pusat.
18. Penilik Bangunan
Gedung yang selanjutnya
disebut Penilik adalah
orang perseorangan yang
memiliki kompetensi, yang
diberi tugas oleh
Pemerintah Pusat untuk
melakukan inspeksi
terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

berusaha secara
elektronik).
Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara
tetangga.
Pasal 1 Angka 16
Berhubung Penyedia
Jasa Konstruksi berulang
kali digunakan dalam UU
Bangunan Gedung maka
sesuai dengan UU No
12/2011 perlu diatur
dalam Pasal 1
(ketentuan umum).
Pasal 1 Angka 17
Berhubung Profesi Ahli
berulang kali digunakan
dalam UU Bangunan
Gedung maka sesuai
dengan UU No 12/2011
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memiliki tanggungjawab sebagai profesi
ahli dalam pembangunan gedung.
Ketentuan ini akan berimplikasi pada
semakin baiknya perencanaan,
pembangunan dan pengawasan dalam
mendirikan bangunan gedung.
Penambahan profesi ahli bangunan juga
akan meningkatkan keamanan dan
menghemat waktu dan biaya dalam
proses pembangunan.

sebagai badan eksekutif
daerah, kecuali untuk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta adalah gubernur.
TETAP
16. Penyedia Jasa Konstruksi
adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi.
17. Profesi Ahli adalah
seseorang yang telah
memenuhi standar kompetensi
dan ditetapkan oleh lembaga
yang diakreditasi oleh
Pemerintah Pusat.
18. Penilik Bangunan Gedung
yang selanjutnya disebut
Penilik adalah orang
perseorangan yang memiliki
kompetensi, yang diberi tugas
oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan inspeksi terhadap
penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

perlu diatur dalam Pasal
1 (ketentuan umum).
Pasal 1 Angka 18
Berhubung Penilik
Bangunan Gedung
berulang kali digunakan
dalam UU Bangunan
Gedung maka sesuai
dengan UU No 12/2011
perlu diatur dalam Pasal
1 (ketentuan umum).
Pasal 5

Pasal 5

1. Setiap bangunan
gedung memiliki fungsi
dan klasifikasi bangunan
gedung.

(1) Fungsi bangunan
gedung meliputi fungsi
hunian, keagamaan, usaha,
sosial dan budaya, serta
fungsi khusus.

2. Ketentuan lebih lanjut
mengenai fungsi dan
klasifikasi bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Bangunan gedung
fungsi hunian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
meliputi bangunan untuk
rumah tinggal tunggal,
rumah tinggal deret, rumah
susun, dan rumah tinggal
sementara.

Kebutuhan identifikasi
fungsi dan juga
klasifikasi bangunan
gedung untuk
menggunakan standar
teknis. Selain itu adanya
kebutuhan untuk
mengadopsi fungsi dan
klasifikasi bangunan
berdasarkan standar
internasional

(3) Bangunan gedung
fungsi keagamaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi
masjid, gereja, pura,
wihara, dan kelenteng.
(4) Bangunan gedung
fungsi usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
meliputi bangunan gedung
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Ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ini
tepat, dimana terkait penjelasan fungsi
dan klasifikasi bangunan gedung
sebaiknya memang dijelaskan dalam
Peraturan pemerintah. Namun
pengawasan terkait fungsi dan klasifikasi
bangunan harus diperketat pemerintah,
mengingat masih banyak pelanggaran
terhadap ketentuan ini.

TETAP
Pasal 5
1. Setiap bangunan gedung
memiliki fungsi dan
klasifikasi bangunan
gedung.
2. Ketentuan lebih lanjut
mengenai fungsi dan
klasifikasi bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

untuk perkantoran,
perdagangan,
perindustrian, perhotelan,
wisatadan rekreasi,
terminal, dan
penyimpanan.
(5) Bangunan gedung
fungsi sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi
bangunan gedung untuk
pendidikan, kebudayaan,
pelayanan kesehatan,
laboratorium, dan
pelayanan umum.
(6) Bangunan gedung
fungsi khusus sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
meliputi bangunan gedung
untuk reaktor nuklir,
instalasi pertahanan dan
keamanan, dan bangunan
sejenis yang diputuskan
oleh menteri.
(7) Satu bangunan gedung
dapat memiliki lebih dari
satu fungsi.
Ketentuan Pasal 6 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
(1) Fungsi bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5
harus sesuai dengan

Pasal 6
(1) Fungsi bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5
harus sesuai dengan

Perubahan nomenklatur
IMB menjadi Perizinan
Bangunan Gedung

peruntukan lokasi yang
diatur dalam Peraturan
Daerah tentang Rencana
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Pada pasal 6 ayat 1 dalam
menyebutkan bahwa fungsi bangunan
gedung di sesuaikan dengan RDTR,
namun yang menjadi permasalahan
adalah tidak semua kabupaten/kota di
Indonesia memiliki RDTR baik secara
dokumen maupun digital. Hal ini
menghambat dalam proses penerbitan
izin bangunan. Sebab keberadaan RDTR

PERUBAHAN AYAT (3)
Ketentuan Pasal 6 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
(1) Fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam

peruntukan lokasi yang
diatur dalam RDTR.

Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota.

(2) Fungsi bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam
Persetujuan Bangunan
Gedung.

(2) Fungsi bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dan dicantumkan
dalam izin mendirikan
bangunan.

(3) Perubahan fungsi
bangunan gedung harus
mendapatkan persetujuan
kembali dari Pemerintah
Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
memperoleh Persetujuan
Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

menjadi salah satu sarat mutlak dalam
pendirian bangunan. selain itu
pengurusan RDTR membutuhkan waktu
yang lama, sehingga dibutuhkan
dokumen pengganti RDTR misalnya
KRK. Dokumen ini bisa dijadiakan
sebagai acuan sementara dalam
mengurus izin bangunan.
Pada pasal 6 ayat 2 “ Izin mendirikan
bangunan” diganti menjadi
persetujuan bangunan gedung. IMB
tidak dijadikan sebagai syarat dalam
mendirikan bangunan. perubahan ini
tidak berpengaruh pada tahapan
prosesnya, karena pada dasarnya Izin
bangunan harus tetap dipenuhi dalam
fase memulai suatu usaha. Selain itu
IMB merupakan satu-satunya izin yang
memberikan retribusi bagi daerah,
pencabutan IMB akan berpengaruh pada
penerimaan daerah. RUU tidak konsisten
IMB diganti menjadi persetujuan
bangunan gedung seharusnya retribusi
IMB juga diganti menjadi retribusi
bangunan gedung.

(3) Perubahan fungsi
bangunan gedung yang
telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) harus
mendapatkan persetujuan
dan penetapan kembali
oleh Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan mengenai
tata cara penetapan dan
perubahan fungsi
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 6 ayat 3 Perubahan fungsi
bangunan gedung harus mendapat
persetujuan pusat merupakan
pengalihan dan atau sentralisasi
wewenang. Jika hal ini dilakukan di
pusat maka rentang kendali terlalu jauh
dan terjadinya inefisiensi dan efektivitas
dalam pelayanan publik. Selain itu,
penarikan kewenangan oleh pemerintah
mengabaikan kedudukan pemerintah
daerah dan daerahlah yang lebih mudah
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Pasal 5 harus sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur
dalam RDTR.
(2) Fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan dalam
perizinan bangunan gedung.
(3) Perubahan fungsi
bangunan gedung harus
mendapatkan persetujuan
kembali dari Pemerintah
daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
memperoleh Persetujuan
Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

melakukan pengawasan ketika terjadi
perubahan fungsi bangunan gedung.
Ketentuan Pasal 7 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Setiap bangunan
gedung harus memenuhi
standar teknis bangunan
gedung sesuai dengan
fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung.
(2) Penggunaan ruang di
atas dan/atau di bawah
tanahdan/atau air untuk
bangunan gedung harus
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(3) Dalam hal bangunan
gedung merupakan
bangunan gedung adat dan
cagar budaya, bangunan
gedung mengikuti
ketentuan khusus sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai standar teknis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
Pemerintah.

Pasal 7
(1) Setiap bangunan
gedung harus memenuhi
persyaratan administratif
dan persyaratan teknis
sesuai dengan fungsi
bangunan gedung.
(2) Persyaratan
administratif bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
meliputi persyaratan status
hak atas tanah, status
kepemilikan bangunan
gedung, dan izin
mendirikan bangunan.

Penggunaan standar
teknis bangunan gedung
sebagai acuan utama
dalam proses
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan bangunan
gedung dan
penghapusan
persyaratan
administratif sesuai
konsep proses bisnis
baru.

(3) Persyaratan teknis
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi
persyaratan tata bangunan
dan persyaratan keandalan
bangunan gedung.

Pada pasal 7 Standar teknis bangunan
dijadikan acuan utama dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan bangunan gedung dan
menghapus persyaratan administrasi.
Adapun persyaratan administrasi pada
UU sebelumnya terdiri dari status atas
tanah, kepemilikan dan perizinan (IMB).
Dengan demikian ketentuan ini
menghapus dokumen IMB sebagai salah
satu persyaratan dalam mendirikan
bangunan. namun yang menjadi
permasalahan adalah dalam pasal ini
perlu diperjelas terkait standar teknis
bangunan gedung, karena pasal ini akan
menghapus pasal 9 s.d. 30. Ketentuan
penghapusan ini perlu diatur secara
rinci, mengingat hal ini krusial,
pengabaian pasal ini akan berpotensi
pada longgarnya keselamatan gedung.
Pertimbangannya adalah kalimat pada
pasal 9 dan pasal 16 (persyaratan tata
bangunan dan persyaratan keandalan
bangunan) sudah mencakup isi pasal 930 secara garis besar sehingga opsi ini
bisa dijalankan sebagai bentuk
simplifikasi terhadap ketentuan pasal
yang dihapus ini.

(4) Penggunaan ruang di
atas dan/atau di bawah
tanah dan/atau air untuk
bangunan gedung harus
memiliki izin penggunaan
sesuai ketentuan yang
berlaku.

PENAMBAHAN AYAT
Pasal 7 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Setiap bangunan gedung
harus memenuhi Standar
teknis bangunan gedung
sesuai dengan fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung.
(2) standar teknis bangunan
terdiri dari Persyaratan tata
bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) meliputi persyaratan
peruntukan dan intensitas
bangunan gedung, arsitektur
bangunan gedung, dan
persyaratan pengendalian
dampak lingkungan;
pembangunan bangunan
gedung di atas dan/atau di
bawah tanah, air dan atau
prasarana/sarana umum. dan
standar keandalan bangunan
gedung terdiri dari persyaratan
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.
TETAP
(2) Penggunaan ruang di atas
dan/atau di bawah tanah
dan/atau air untuk bangunan
gedung harus sesuai dengan

(5) Persyaratan
administratif dan teknis
untuk bangunan gedung
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adat, bangunan gedung
semi permanen, bangunan
gedung darurat, dan
bangunan gedung yang
dibangun pada daerah
lokasi bencana ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah
sesuai kondisi sosial dan
budaya setempat.

ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam hal bangunan
gedung merupakan bangunan
gedung adat dan cagar
budaya, bangunan gedung
mengikuti ketentuan khusus
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai standar teknis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur Pemerintah.

Ketentuan Pasal 8 dihapus

Pasal 8
(1) Setiap bangunan
gedung harus memenuhi
persyaratan administratif
yang meliputi:
a. status hak atas tanah,
dan/atau izin pemanfaatan
dari pemegang hak atas
tanah;
b. status kepemilikan
bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan
bangunan gedung;
d. sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.

Salah satu politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja adalah halhal yang bersifat detail
dan teknis akan diatur
lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap orang atau
badan hukum dapat
memiliki bangunan gedung
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Setuju dilakukan penghapusan karena
sudah terakomodir dalam pasal 6 dan 7

HAPUS

atau bagian bangunan
gedung.
(3) Pemerintah Daerah
wajib mendata bangunan
gedung untuk keperluan
tertib pembangunan dan
pemanfaatan.
(4) Ketentuan mengenai
izin mendirikan bangunan
gedung, kepemilikan, dan
pendataan bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 9 dihapus

Pasal 9
(1) Persyaratan tata
bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) meliputi
persyaratan peruntukan
dan intensitas bangunan
gedung, arsitektur
bangunan gedung,dan
persyaratan pengendalian
dampak lingkungan.

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Persyaratan tata
bangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut
dalam rencana tata
bangunan dan lingkungan
oleh Pemerintah Daerah.
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Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena sudah terakomodir dalam pasal 7
ayat 1 dan 2

HAPUS

(3) Ketentuan mengenai
tata cara penyusunan
rencana tata bangunan dan
lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 10 dihapus

Pasal 10
(1) Persyaratan peruntukan
dan intensitas bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) meliputi
persyaratan peruntukan
lokasi, kepadatan,
ketinggian, dan jarak bebas
bangunan gedung yang
ditetapkan untuk lokasi
yang bersangkutan.
(2) Pemerintah Daerah
wajib menyediakan dan
memberikan informasi
secara terbuka tentang
persyaratan peruntukan
dan intensitas bangunan
gedung bagi masyarakat
yang memerlukannya.

Ketentuan Pasal 11 dihapus

Pasal 11
(1) Persyaratan peruntukan
lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan
ketentuan tentang tata
ruang.

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
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Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena sudah terakomodir dalam pasal 7
“ standar teknis bangunan” dan pasal 5
“pengklasifikasian Bangunan Gedung”

HAPUS

Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena sudah terakomodir dalam pasal 7
ayat 1 dan 2

HAPUS

Ketentuan Pasal 12 dihapus

(2) Bangunan gedung yang
dibangun di atas, dan/atau
di bawah tanah, air,
dan/atau prasarana dan
sarana umum tidak boleh
mengganggu
keseimbangan lingkungan,
fungsi lindung kawasan,
dan/atau fungsi prasarana
dan sarana umum yang
bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai
pembangunan bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 12

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Persyaratan kepadatan
dan ketinggian bangunan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1)
meliputi koefisien dasar
bangunan, koefisien lantai
bangunan, dan ketinggian
bangunan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan
untuk lokasi yang
bersangkutan.
(2) Persyaratan jumlah
lantai maksimum bangunan
gedung atau bagian
bangunan gedung yang
dibangun di bawah
permukaan tanah harus
mempertimbangkan
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Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena persyaratan kepadatan dan
ketinggian sudah terakomodir dalam
pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang standar
teknis bangunan yang terakomodir
dalam persyaratan tata bangunan.

HAPUS

keamanan,kesehatan, dan
daya dukung lingkungan
yang dipersyaratkan.
(3) Bangunan gedung tidak
boleh melebihi ketentuan
maksimum kepadatan dan
ketinggian yang ditetapkan
pada lokasi yang
bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai
tata cara perhitungan dan
penetapan kepadatan dan
ketinggian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 13 dihapus

Pasal 13
(1) Persyaratan jarak bebas
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1)
meliputi:
a. garis sempadan
bangunan gedung dengan
as jalan, tepi sungai, tepi
pantai, jalan kereta api,
dan/atau jaringan tegangan
tinggi;
b. jarak antara bangunan
gedung dengan batas-batas
persil, dan jarak antara as
jalan dan pagar halaman
yang diizinkan pada lokasi
yang bersangkutan.
(2) Persyaratan jarak bebas

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena persyaratan kepadatan dan
ketinggian sudah terakomodir dalam
pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang standar
teknis bangunan yang terakomodir
dalam persyaratan tata bangunan.

HAPUS

bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung
yang dibangun di bawah
permukaan tanah harus
mempertimbangkan batasbatas lokasi, keamanan,
dan tidak mengganggu
fungsi utilitas kota, serta
pelaksanaan
pembangunan.
(3) Ketentuan mengenai
persyaratan jarak bebas
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 14 dihapus

Pasal 14
(1) Persyaratan arsitektur
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat
(1) meliputi persyaratan
penampilan bangunan
gedung, tata ruang dalam,
keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan bangunan
gedung dengan
lingkungannya, serta
pertimbangan adanya
keseimbangan antara nilainilai sosial budaya
setempat terhadap
penerapan berbagai

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena persyaratan kepadatan dan
ketinggian sudah terakomodir dalam
pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang standar
teknis bangunan yang terakomodir
dalam persyaratan tata bangunan.

HAPUS

perkembangan arsitektur
dan rekayasa.
(2) Persyaratan penampilan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
memperhatikan bentuk dan
karakteristik arsitektur dan
lingkungan yang ada di
sekitarnya.
(3) Persyaratan tata ruang
dalam bangunan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
memperhatikan fungsi
ruang, arsitektur bangunan
gedung, dan keandalan
bangunan gedung.
(4) Persyaratan
keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan bangunan
gedung dengan
lingkungannya
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
mempertimbangkan
terciptanya ruang luar
bangunan gedung, ruang
terbuka hijau yang
seimbang, serasi, dan
selaras dengan
lingkungannya.
(5) Ketentuan mengenai
penampilan bangunan
gedung, tata ruang dalam,
keseimbangan, dan
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keselarasan bangunan
gedung dengan
lingkungannya
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 15
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Penerapan
pengendalian dampak
lingkungan hanya
berlaku bagi bangunan
gedung yang dapat
menimbulkan dampak
penting terhadap
lingkungan.
(2) Pengendalian dampak
lingkungan pada bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
Ketentuan Pasal 16 dihapus

Pasal 15
(1) Penerapan persyaratan
pengendalian dampak
lingkungan hanya berlaku
bagi bangunan gedung
yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap
lingkungan.
(2) Persyaratan
pengendalian dampak
lingkungan pada bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 16
(1) Persyaratan keandalan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3),
meliputi persyaratan
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan

Menghapus kata
Persyaratan karena
penggunaan standar
termasuk di dalamnya
terkait dampak
lingkungan.

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
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Pada pasal 15 ayat 1, menghapus kata
persyaratan dalam pengendalian
dampak lingkungan karena sudah
terakomodir dalam RBA sehingga
memudahkan dalam proses perizinan
kemudahan berusaha. Dalam RBA
memuat apabila bangunan beresiko
rendah hanya melakukan registrasi,
beresiko sedang dengan mencantumkan
UKL-UPL dan beresiko tinggi wajib
amdal. Dengan kata lain penetapan izin
lingkungan didasarkan pada dampak
eksternalitas yang ditimbulkan.

TETAP

Untuk mewujudkan bangunan gedung
yang fungsional harus selaras dengan
lingkungannya dan memenuhi
persyaratan keandalan bangunan
gedung. Sebuah bangunan gedung
wajib memperhatikan faktor persyaratan
keselamatan dan keamanan gedung.
Pasal ini telah terakomodir dalam pasal

HAPUS

Ketentuan Pasal 15 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
(1) Penerapan pengendalian
dampak lingkungan hanya
berlaku bagi bangunan gedung
yang dapat
menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.
(2) Pengendalian dampak
lingkungan pada bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 17 dihapus

kemudahan.
(2) Persyaratan keandalan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan
berdasarkan fungsi
bangunan gedung.

lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

7 ayat 1 dan 2 sehingga tepat jika pasal
ini dihapus

Pasal 17

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).

Persyaratan keselamatan gedung
bertujuan untuk mendukung beban
muatan serta kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya misalnya
kebakaran, petir dan lain sebagainya.
Pasal ini telah terakomodir dalam pasal
7 ayat 1 dan 2 sehingga tepat jika pasal
ini dihapus

(1) Persyaratan
keselamatan bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) meliputi
persyaratan kemampuan
bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan,
serta kemampuan
bangunan gedung dalam
mencegah dan
menanggulangi bahaya
kebakaran dan bahaya
petir.
(2) Persyaratan
kemampuan bangunan
gedung untuk mendukung
beban muatannya
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan
kemampuan struktur
bangunan gedung yang
stabil dan kukuh dalam
mendukung beban muatan.
(3) Persyaratan
kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah
dan menanggulangi bahaya
kebakaran sebagaimana

2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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HAPUS

dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kemampuan
bangunan gedung untuk
melakukan pengamanan
terhadap bahaya kebakaran
melalui sistem proteksi
pasif dan/atau proteksi
aktif.
(4) Persyaratan
kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah
bahaya petir
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan
kemampuan bangunan
gedung untuk melakukan
pengamanan terhadap
bahaya petir melalui sistem
penangkal petir.
Ketentuan Pasal 18 dihapus

Pasal 18
(1) Persyaratan
kemampuan struktur
bangunan gedung yang
stabil dan kukuh dalam
mendukung beban muatan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2)
merupakan kemampuan
struktur bangunan gedung
yang stabil dan kukuh
sampai dengan kondisi
pembebanan maksimum
dalam mendukung beban
muatan hidup dan beban
muatan mati, serta untuk
daerah/zona tertentu
kemampuan untuk

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Telah terakomodir dalam pasal 7 ayat 1
dan 2

HAPUS

mendukung beban
muatan yang timbul akibat
perilaku alam.
(2) Besarnya beban muatan
dihitung berdasarkan fungsi
bangunan gedung pada
kondisi pembebanan
maksimum dan variasi
pembebanan agar bila
terjadi keruntuhan
pengguna bangunan
gedung masih dapat
menyelamatkan diri.
(3) Ketentuan mengenai
pembebanan, ketahanan
terhadap gempa bumi
dan/atau sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 dihapus

Pasal 19
(1) Pengamanan terhadap
bahaya kebakaran
dilakukan dengan sistem
proteksi pasif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) meliputi
kemampuan stabilitas
struktur dan elemennya,
konstruksi tahan api,
kompartemenisasi dan
pemisahan, serta
proteksi pada bukaan yang
ada untuk menahan dan

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Telah terakomodir dalam pasal 7 dan
pasal 5 terkait klasifikasi bangunan
gedung.

HAPUS

membatasi kecepatan
menjalarnya api dan asap
kebakaran.
(2) Pengamanan terhadap
bahaya kebakaran
dilakukan dengan sistem
proteksi aktif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3)
meliputi kemampuan
peralatan dalam
mendeteksi dan
memadamkan kebakaran,
pengendalian asap, dan
sarana penyelamatan
kebakaran.
(3) Bangunan gedung,
selain rumah tinggal, harus
dilengkapi dengan sistem
proteksi pasif dan aktif.
(4) Ketentuan mengenai
sistem pengamanan bahaya
kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 20 dihapus

Pasal 20
(1) Pengamanan terhadap
bahaya petir melalui sistem
penangkal petir
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4)
merupakan kemampuan
bangunan gedung untuk
melindungi semua bagian
bangunan gedung,

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Telah Terakomodir dalam standar teknis
bangunan (pasal 7)

HAPUS

termasuk manusia di
dalamnya terhadap
bahaya sambaran petir.
(2) Sistem penangkal petir
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan
instalasi penangkal petir
yang harus dipasang pada
setiap bangunan gedung
yang karena letak, sifat
geografis, bentuk, dan
penggunaannya
mempunyai risiko terkena
sambaran petir.
(3) Ketentuan mengenai
sistem penangkal petir
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 21 dihapus

Pasal 21
Persyaratan kesehatan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1)
meliputi persyaratan sistem
penghawaan, pencahayaan,
sanitasi, dan penggunaan
bahan bangunan gedung.

Ketentuan Pasal 22 dihapus

Pasal 22
(1) Sistem penghawaan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 merupakan
kebutuhan sirkulasi dan
pertukaran udara yang

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena sudah terakomodir dalam pasal
7.

HAPUS

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal

Penghapusan pasal ini dinilai tepat
karena sudah terakomodir dalam pasal
7.

HAPUS
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Ketentuan Pasal 23 dihapus

harus disediakan pada
bangunan gedung melalui
bukaan dan/atau ventilasi
alami dan/atau ventilasi
buatan.
(2) Bangunan gedung
tempat tinggal, pelayanan
kesehatan, pendidik-an,
dan bangunan pelayanan
umum lainnya harus
mempunyai bukaan untuk
ventilasi alami.
(3) Ketentuan mengenai
sistem penghawaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.

yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 23

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Sistem pencahayaan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 merupakan
kebutuhan pencahayaan
yang harus disediakan pada
bangunan gedung melalui
pencahayaan alami
dan/atau pencahayaan
buatan, termasuk
pencahayaan darurat.
(2) Bangunan gedung
tempat tinggal, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dan
bangunan pelayanan umum
lainnya harus mempunyai
bukaan untuk pencahayaan
alami.
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Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal
7 ayat 1 dan 2 sehingga pasal ini tidak
relevan lagi dan perlu dihapus.

HAPUS

(3) Ketentuan mengenai
sistem pencahayaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 24 dihapus

Pasal 24
(1) Sistem sanitasi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 merupakan
kebutuhan sanitasi yang
harus disediakan di dalam
dan di luar bangunan
gedung untuk memenuhi
kebutuhan air bersih,
pembuangan air kotor
dan/atau air limbah,
kotoran dan sampah, serta
penyaluran air hujan.
(2) Sistem sanitasi pada
bangunan gedung dan
lingkungannya harus
dipasang sehingga mudah
dalam pengoperasian dan
pemeliharaannya, tidak
membahayakan serta tidak
mengganggu lingkungan.
(3) Ketentuan mengenai
sistem sanitasi
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal
7 ayat 1 dan 2 sehingga pasal ini tidak
relevan lagi dan perlu dihapus.

HAPUS

Ketentuan Pasal 25 dihapus

Pasal 25
(1) Penggunaan bahan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 harus aman
bagi kesehatan pengguna
bangunan gedung dan
tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap
lingkungan.
(2) Ketentuan mengenai
penggunaan bahan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 26 dihapus

Pasal 26
(1) Persyaratan
kenyamanan bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) meliputi
kenyamanan ruang gerak
dan hubungan antarruang,
kondisi udara dalam ruang,
pandangan, serta tingkat
getaran dan tingkat
kebisingan.

Pasal 21 sudah
dihapuskan dan akan
diatur dalam standar
teknis bangunan gedung

Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal
7 sehingga pasal ini tidak relevan lagi
dan perlu dihapus.

HAPUS

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).

Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal
7 sehingga pasal ini tidak relevan lagi
dan perlu dihapus.

HAPUS

2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 2 s.d. 7 dapat dilihat
pada UU 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
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Ketentuan Pasal 27 dihapus

Pasal 27
(1) Persyaratan kemudahan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1)
meliputi
kemudahan hubungan ke,
dari, dan di dalam
bangunan gedung, serta
kelengkapan prasarana dan
sarana dalam pemanfaatan
bangunan gedung.

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal
7 ayat 1 dan 2 sehingga pasal ini tidak
relevan lagi dan perlu dihapus.

HAPUS

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Hendaknya sebuah bangunan gedung
memiliki kemudahan bagi semua
penggunanya, baik kemudahan
hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung. Salah satu wujud
dari penjabaran kemudahan bangunan
gedung ialah penyediaan fasilitas dan
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan
lanjut usia. Pada ketentuan ini perlu
diatur lebih lanjut, karena dalam pasal 7
tidak memuat tentang kemudahan
bangunan bagi penyandang disabilitas
dan lanjut usia. Menurut Bappenas
setidaknya terdapat 7 syarat agar
bangunan mudah diakses oleh siapa pun
yakni: kesetaraan penggunaan, fleksibel,
penggunaan yang simple sesuai
kebutuhan, informatif dan mudah
dimengerti, antisipatif, tidak
memerlukan usaha yang besar dan
sesuia dengan kebutuhan tata ruang.

Penambahan Pasal

Pasal 2 s.d. 4 dapat dilihat
pada UU 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
Ketentuan Pasal 31 dihapus

Pasal 31
(1) Penyediaan fasilitas dan
aksesibilitas bagi
penyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) merupakan
keharusan bagi semua
bangunan gedung, kecuali
rumah tinggal.
(2) Fasilitas bagi
penyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
termasuk penyediaan
fasilitas aksesibilitas dan
fasilitas lainnya dalam
bangunan gedung dan
lingkungannya.
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(1) Penyediaan fasilitas dan
aksesibilitas bagi
penyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) merupakan
keharusan bagi semua
bangunan gedung, kecuali
rumah tinggal.
(2) Fasilitas bagi penyandang
cacat dan lanjut usia
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), termasuk
penyediaan fasilitas
aksesibilitas dan fasilitas
lainnya dalam bangunan
gedung dan
lingkungannya.
(3) Ketentuan mengenai
penyediaan aksesibilitas

(3) Ketentuan mengenai
penyediaan aksesibilitas
bagi penyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 32 dihapus

Pasal 32
(1) Kelengkapan prasarana
dan sarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) merupakan
keharusan bagi semua
bangunan gedung untuk
kepentingan umum.
(2) Ketentuan mengenai
kelengkapan prasarana dan
sarana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

Ketentuan Pasal 33 dihapus

Pasal 33
Persyaratan administratif
dan teknis untuk bangunan
gedung fungsi khusus,
selain harus memenuhi
ketentuan dalam Bagian
Kedua, Bagian Ketiga, dan
Bagian Keempat pada Bab
ini, juga harus memenuhi
persyaratan administratif
dan teknis khusus yang

bagi penyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah

1. Sudah didelegasikan
dalam Pasal 7 ayat (5).
2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Sudah terakomodir dalam pasal 7
tentang persyaratan kemudahan yang
didalamnya termuat dalam kelengkapan
sarana dan prasarana.

HAPUS

1. Untuk persyaratan
administratif dihapus
dan persyaratan teknis
sudah didelegasikan
dalam Peraturan
Pemerintah.

Persyaratan administratif dihapus dan
standar teknis sudah di muat dalam
pasal 7 dan didelegasikan dalam
Peraturan pemerintah

HAPUS

2. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah hal-hal
yang bersifat detail dan
teknis akan diatur lebih
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Ketentuan Pasal 34 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut: Pasal 34
(1) Penyelenggaraan
bangunan gedung meliputi
kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian,
dan pembongkaran.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
penyelenggara
berkewajiban memenuhi
standar teknis bangunan
gedung.
(3) Penyelenggara
bangunan gedung terdiri
atas pemilik
bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi,
profesi ahli, Penilik,
pengkaji teknis, dan
pengguna bangunan
gedung.
(4) Dalam hal terdapat
perubahan standar teknis
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung yang
belum memenuhi standar
teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
tetap harus memenuhi
ketentuan standar teknis
secara bertahap.

dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang.

lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 34

Mengganti persyaratan
teknis menjadi standar
teknis bangunan.
Menambahkan profesi
ahli, penilik bangunan
dan pengkaji teknis
sebagai pihak yang juga
ikut terlibat dalam
penyelenggaraan
bangunan gedung
dalam proses bisnis
yang baru c.
Memperjelas bahwa
pemenuhan secara
bertahap berlaku pada
kondisi adanya
perubahan standar
teknis bangunan gedung

(1) Penyelenggaraan
bangunan gedung meliputi
kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian,
dan pembongkaran.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)
penyelenggara
berkewajiban memenuhi
persyaratan bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Bab IV
undang-undang ini.
(3) Penyelenggara
bangunan gedung terdiri
atas pemilik bangunan
gedung, penyedia jasa
konstruksi, dan pengguna
bangunan gedung.
(4) Pemilik bangunan
gedung yang belum dapat
memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud
dalam Bab IV undangundang ini, tetap harus
memenuhi ketentuan
tersebut secara bertahap.

Penggantian Persyaratan standar teknis
bangunan menjadi standar teknis
bangunan merupakan implikasi dari
perubahan nomenklatur perizinan
berusaha.
Penambahan profesi ahli, penilik
bangunan dan pengkaji teknis sebagai
pihak ketiga bertujuan agar semakin
baiknya proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan
bangunan. Pihak ketiga memiliki
tanggung jawab agar pembangunan
gedung memiliki jaminan keamanan dan
kelayakan dan meminimalisir tingginya
angka kecelakaan. Sebab pengalaman
empirik menunjukkan bahwa sebuah
bangunan memiliki IMB, namun proses
perencanaan dan pembangunan gedung
dilakukan oleh orang-orang yang tidak
memiliki keahlian dan keterampilan
bangunan gedung. Sehingga berdampak
pada tingginya angka kecelakaan.
Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan
2019 terdapat 77.295 kasus kecelakaan
kerja dan angka kecelakaan disektor
kontruksi lebih tinggi dibanding
kecelakaan sektor lain.
Selain itu masih terdapat keterbatasan
pihak ketiga yang bersertifikat. data dari
KemenPUPR 2018 menyebutkan bahwa
terdapat 8.3 juta pekerja kontruksi dan
hanya 7,4% yang memiliki sertifikat.
Sementara menurut Dirjen Cipta Karya
KemenPUPR menyebutkan kurang dari
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TETAP
Pasal 34
(1) Penyelenggaraan
bangunan gedung meliputi
kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, dan
pembongkaran.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyelenggara
berkewajiban memenuhi
standar teknis bangunan
gedung.
(3) Penyelenggara bangunan
gedung terdiri atas pemilik
bangunan gedung, penyedia
jasa konstruksi, profesi ahli,
Penilik, pengkaji teknis, dan
pengguna bangunan gedung.
(4) Dalam hal terdapat
perubahan standar teknis
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung yang
belum memenuhi standar
teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap
harus memenuhi
ketentuan standar teknis
secara bertahap.

10% kabupaten/kota yang memiliki
TABG.
Ketentuan Pasal 35 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
(1) Pembangunan
bangunan gedung
diselenggarakan melalui
tahapan perencanaan dan
pelaksanaan beserta
pengawasannya
(4) Perencanaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus
dilakukan oleh penyedia
jasa perencana konstruksi
yang memenuhi syarat dan
standar kompetensi sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(5) Penyedia jasa
perencana konstruksi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus
merencanakan bangunan
gedung dengan acuan
standar teknis bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1).
(6) Dalam hal bangunan
gedung direncanakan tidak
sesuai standar teknis
sebagaimana dimaksud

Pasal 35
(1) Pembangunan
bangunan gedung
diselenggarakan melalui
tahapan perencanaan dan
pelaksanaan beserta
pengawasannya
(2) Pembangunan
bangunan gedung dapat
dilakukan baik di tanah
milik sendiri maupun di
tanah milik pihak lain.
(3) Pembangunan
bangunan gedung di atas
tanah milik pihak lain
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan
berdasarkan perjanjian
tertulis antara pemilik tanah
dan pemilik bangunan
gedung.
(4) Pembangunan
bangunan gedung dapat
dilaksanakan setelah
rencana teknis bangunan
gedung disetujui oleh
Pemerintah Daerah dalam
bentuk izin mendirikan
bangunan,
kecuali bangunan gedung
fungsi khusus.

a. Menambahkan kriteria
penyedia jasa perencana
konstruksi yang mampu
mendukung konsep
proses bisnis baru agar
dapat mencapai tujuan
yaitu penyederhanaan
proses perizinan,
peningkatan
pengawasan
pelaksanaan bangunan
gedung serta
pemenuhan K3L.
b. Menambahkan
ketentuan pengujian
untuk rencana teknis
yang tidak sesuai
dengan standar teknis
yang berlaku untuk
mengakomodasi
rencana teknis yang
mengadopsi standar
yang belum
diberlakukan di
Indonesia atau inovasi
yang dapat dibuktikan
secara ilmiah atau
melalui analisis atau
simulasi. c.
Menyesuaikan dengan
proses bisnis baru.
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Penambahan kriteria penyedia jasa
konstruksi perencana akan
meningkatkan perencanaan bangunan
gedung yang sesuai dengan acuan
standar teknis bangunan gedung. Dalam
hal ini peran penyedia jasa ini sangat
sentral, karena melaksanakan rangkaian
kegiatan untuk menciptakan fasilitas
fisik yang memenuhi tujuan ekonomi,
sosial dan lingkungan.
Namun yang menjadi masalah adalah
hasil perencaan bangunan harus
dikonsultasikan kepada pemerintah
pusat hal ini tidak tepat, karena dalam
perencaan tersebut menyangkut
wilayah/tararuang daerah. Pusat tidak
mengetahui kondisi detail masingmasing daerah, sehingga kewenangan
ini sebaiknya diberikan kepada daerah.
Dengan demikian jika hasil perencanaan
dikonsultasikan di pusat maka rentang
kendali sangat jauh yang berakibat pada
in-efisiensi waktu dan biaya.

PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 35 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
(1) Pembangunan bangunan
gedung diselenggarakan
melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan.
(4) Perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan oleh penyedia jasa
perencana konstruksi yang
memenuhi syarat dan standar
kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Penyedia jasa perencana
konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus
merencanakan bangunan
gedung dengan acuan standar
teknis bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
7 ayat (1).
(6) Dalam hal bangunan
gedung direncanakan tidak
sesuai standar teknis
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), harus
dilengkapi hasil pengujian

dalam Pasal 7 ayat (1),
harus dilengkapi hasil
pengujian untuk
mendapatkan persetujuan
rencana teknis dari
Pemerintah Pusat.
(7) Hasil perencanaan
harus dikonsultasikan
dengan Pemerintah Pusat
untuk mendapatkan
pernyataan pemenuhan
standar teknis bangunan
gedung.
(8) Dalam hal perencanaan
bangunan gedung yang
menggunakan prototipe
yang ditetapkan
Pemerintah Pusat,
perencanaan bangunan
gedung tidak memerlukan
kewajiban konsultasi dan
tidak memerlukan
pemeriksaan pemenuhan
standar.
Ketentuan Pasal 36
dihapus.

untuk
mendapatkan persetujuan
rencana teknis dari
Pemerintah Daerah.
(7) Hasil perencanaan harus
dikonsultasikan dengan
Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan pernyataan
pemenuhan standar teknis
bangunan gedung.
(8) Dalam hal perencanaan
bangunan gedung yang
menggunakan prototipe yang
ditetapkan Pemerintah Pusat,
perencanaan bangunan
gedung tidak memerlukan
kewajiban konsultasi dan tidak
memerlukan pemeriksaan
pemenuhan standar.

Pasal 36
(1) Pengesahan rencana
teknis bangunan gedung
untuk kepentingan umum
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah setelah mendapat
pertimbangan teknis dari
tim ahli.

Diatur baru dengan
Pasal 36A.

HAPUS

Pasal 2 s.d. 4 dapat dilihat
pada UU 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
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Di antara pasal 36 dan 37
disisipkan 2 (dua) pasal
yakni:
a. Pasal 36A yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 36A
(1) Pelaksanaan konstruksi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1)
dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan
Bangunan Gedung.
(2) Persetujuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
diperoleh setelah
mendapatkan pernyataan
pemenuhan standar teknis
bangunan gedung dari
Pemerintah Pusat.
(3) Persetujuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dimohonkan kepada
Pemerintah Pusat melalui
sistem elektronik yang
diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat.
b. Pasal 36B yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36B
(1) Pelaksanaan bangunan
gedung dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksana
konstruksi yang memenuhi
syarat dan standar

Norma baru

Pasal 36A
Perencanaan dan
pelaksanaan bangunan
gedung mengacu hanya
pada standar teknis
bangunan gedung.
Sehingga terdapat
kepastian dan kejelasan
baik kepada pemilik,
penyedia jasa
konstruksi, maupun
pemerintah.
Pelaksanaan perizinan
secara elektronik untuk
meningkatkan
kecepatan dan
transparansi layanan
perizinan
Pasal 36B
Untuk meningkatnkan
kualitas pelaksanaan
bangunan gedung
dengan menggunakan
penyedia jasa pelaksana
yang memenuhi standar
kompetensi. Selain itu,
pelaporan pada setiap
tahapan konstruksi
bertujuan untuk
meningkatkan
pengawasan terhadap
pelaksanaan bangunan
gedung karena setiap
laporan akan
diinspeksi/periksa di
lapangan. Pemeriksaan
mengacu pada rencana
teknis bangunan gedung
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Pasal 36A menyebutkan bahwa
pelaksanaan kontrutruksi dilakukan
setelah mendapat persetujuan
bangunan gedung. Persetujuan gedung
diperoleh ketika mendapat surat
pemenuhan standar teknis bangunan
gedung oleh pemerintah pusat.
Ketentuan ini akan melemahkan peran
daerah, meskipun sebenarnya bisa
dilakukan oleh pemerintah pusat melalui
sistem online. Namun ketentuan ini akan
menciptakan longgarnya keselamatan
bangunan gedung, karena dalam hal ini
pemerintah pusat hanya mengeluarkan
surat bahwa bangunan tersebut layak ke
tahap pelaksanaan kontruksi. Dan jika
hal ini dilakukan pemerintah daerah,
daerah yang memantau kelapangan dan
setelah itu memberikan surat
rekomendasi ke pusat bahwa proses
pelaksanaan pembangunan layak
dilaksanakan. Maka kolaborasi pusat dan
daerah dalam hal ini akan meningkatkan
keselamatan bangunan gedung.
Dimana pemerintah pusat hanya
mengeluarkan surat penerbitan
berusaha dan proses pelaksanaan
bangunan gedung (IMB dan SLF)
dilakukan dan dipantau oleh daerah dan
pemerintah daerah melaporkan
perkembangan setiap prosesnya.
Pasal 36B menyebutkan bahwa
penyedia jasa kontruksi harus
memenuhi syarat dan standar
kompetensi. Ketentuan pasal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan
kontruksi dilakukan oleh orang yang

PERUBAHAN AYAT
Di antara pasal 36 dan 37
disisipkan 2 (dua) pasal yakni:
a. Pasal 36A yang berbunyi
sebagai berikut: Pasal 36A
(1) Pelaksanaan konstruksi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1)
dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan
Bangunan Gedung.
(2) Persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diperoleh setelah
mendapatkan pernyataan
pemenuhan standar teknis
bangunan gedung dari
Pemerintah daerah.
(3) Persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dimohonkan kepada
Pemerintah Pusat melalui
sistem elektronik yang
diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
b. Pasal 36B yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 36B
(1) Pelaksanaan bangunan
gedung dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksana
konstruksi yang memenuhi
syarat dan standar kompetensi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-

kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penyedia jasa
pengawasan atau
manajemen
konstruksi melakukan
kegiatan pengawasan dan
bertanggung jawab untuk
melaporkan setiap tahapan
pekerjaan.
(3) Pemerintah Pusat
melakukan inspeksi pada
setiap tahapan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagai
pengawasan yang dapat
menyatakan lanjut atau
tidaknya pekerjaan
konstruksi ke tahap
berikutnya.
(4) Tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. pekerjaan struktur
bawah;
b. pekerjaan basemen jika
ada;
c. pekerjaan struktur atas;
dan
d. pengujian
(5) Dalam melaksanakan
inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
Pemerintah Pusat
menugaskan Penilik.
(6) Dalam hal proses
pelaksanaan diperlukan

yang telah disetujui
dalam persetujuan
bangunan gedung.
Setiap perubahan dari
rencana teknis tetap
dievaluasi berdasarkan
pemenuhan standar
teknis bangunan
gedung. Hal ini untuk
meningkatkan
pemenuhan hasil
pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung
terhadap standar
keamanan,
keselamatan, kesehatan
dan kelestarian
lingkungan
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profesional. Mengingat penyedia jasa
pelaksana kontruksi selama ini masih
banyak yang dilakukan bukan
profesional sehingga pemerintah perlu
diapresiasi.
Kelebihan RUU Cipta kerja ini adalah
pelaporan tahapan konstruksi bertujuan
untuk meningkatkan pengawasan
terhadap pelaksanaan bangunan gedung
karena dilakukan empat kali inspeksi.
Ketentuan ini akan meminimalisir
adanya double checking pada saat SLF.

undangan.
(2) Penyedia jasa pengawasan
atau manajemen konstruksi
melakukan kegiatan
pengawasan dan bertanggung
jawab untuk melaporkan
setiap tahapan pekerjaan.
(3) Pemerintah pusat
melakukan inspeksi pada
setiap tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
sebagai pengawasan yang
dapat menyatakan lanjut
atau tidaknya pekerjaan
konstruksi ke tahap
berikutnya.
(4) Tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. pekerjaan struktur bawah;
b. pekerjaan basemen jika
ada;
c. pekerjaan struktur atas; dan
d. pengujian
(5) Dalam melaksanakan
inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
Pemerintah Pusat
menugaskan Penilik.
(6) Dalam hal proses
pelaksanaan diperlukan
adanya perubahan dan/atau
penyesuaian terhadap rencana
teknis, penyedia jasa
perencana wajib melaporkan
kepada Pemerintah Pusat
untuk mendapatkan
persetujuan sebelum

adanya perubahan
dan/atau penyesuaian
terhadap rencana teknis,
penyedia jasa perencana
wajib melaporkan kepada
Pemerintah Pusat untuk
mendapatkan
persetujuan sebelum
pelaksanaan perubahan
dapat dilanjutkan
Ketentuan Pasal 37 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37
(1) Pemanfaatan bangunan
gedung dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna
bangunan gedung setelah
bangunan gedung tersebut
mendapatkan sertifikat laik
fungsi.
(2) Sertifikat laik fungsi
sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan surat
pernyataan kelaikan fungsi
yang diajukan oleh
Penyedia Jasa Pengawasan
atau Manajemen Konstruksi
kepada Pemerintah Pusat
melalui sistem elektronik
yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Surat pernyataan
kelaikan fungsi

pelaksanaan perubahan dapat
dilanjutkan

Pasal 37
(1) Pemanfaatan bangunan
gedung dilakukan oleh
pemilik atau pengguna
bangunan
gedung setelah bangunan
gedung tersebut dinyatakan
memenuhi persyaratan laik
fungsi.
(2) Bangunan gedung
dinyatakan memenuhi
persyaratan laik fungsi
apabila telah memenuhi
persyaratan teknis,
sebagaimana dimaksud
dalam Bab IV undangundang ini.
(3) Pemeliharaan,
perawatan, dan
pemeriksaan secara berkala
pada bangunan gedung
harus dilakukan agar tetap
memenuhi persyaratan laik
fungsi.
(4) Dalam pemanfaatan
bangunan gedung, pemilik
atau pengguna bangunan

1. Menyesuaikan dengan
proses bisnis baru.
2. Dengan adanya
peningkatan
pengawasan melalui
inspeksi pada empat
tahapan konstruksi,
maka proses penerbitan
SLF disederhanakan
yaitu berdasarkan
pernyataan kelaikan
fungsi yang dibuat oleh
Manajemen Konstruksi
atau Pengawas setelah
bangunan gedung telah
melalui tahap inspeksi
keempat

Pada pasal ini menyebutkan bahwa
proses SLF diterbitkan oleh pemerintah
pusat bersarkan pernyataan kelaikan
fungsi yang diajukan oleh penyedia jasa
pengawasan. Kemudian melalui sistem
elekronik pusat menerbitkan SLF.
Hal yang perlu diperhatikan adalah
apakah keberadaan SDM ini tersebar
merata di daerah, keberadaan SDM ini
sifatnya sangat penting dan mempunyai
pengaruh besar untuk memutuskan
apakah bangunan itu layak digunakan
atau tidak.
Selain itu adanya peningkatan
pengawasan dengan 4 kali inspeksi pada
tahapan kontruksi memudahkan dalam
proses penerbitan SLF dan menghindari
terjadinya double checking seperti yang
terjadi pada UU existing.
Namun hal yang tidak disetujui adalah
terkait penghapusan SLF yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah.
Pengahpusan ini akan menciptakan inefisiensi dalam pelayanan publik.
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PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Sertifikat laik fungsi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
berdasarkan
surat pernyataan kelaikan
fungsi yang diajukan oleh
Penyedia Jasa Pengawasan
atau Manajemen Konstruksi
kepada Pemerintah Dearah
melalui sistem elektronik yang
diselenggarakan oleh
Pemerintah dearah.

sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan setelah inspeksi
tahapan terakhir
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36B ayat (4)
huruf d yang menyatakan
bangunan gedung
memenuhi standar teknis
bangunan gedung.
(4) Penerbitan sertifikat laik
fungsi bangunan gedung
dilakukan bersamaan
dengan penerbitan surat
bukti kepemilikan
bangunan gedung.
(5) Pemeliharaan,
perawatan, dan
pemeriksaan secara
berkala pada bangunan
gedung harus dilakukan
untuk memastikan
bangunan gedung tetap
memenuhi persyaratan laik
fungsi.
(6) Dalam pemanfaatan
bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna
bangunan gedung
mempunyai hak dan
kewajiban sebagaimana
diatur dengan UndangUndang ini.

gedung mempunyai hak
dan kewajiban
sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini.
(5) Ketentuan mengenai
tata cara pemeliharaan,
perawatan, dan
pemeriksaan secara
berkala bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 39 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39
(1) Bangunan gedung
dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik fungsi dan

1. Menambahkan
ketentuan
pembongkaran pada
ayat (1) poin (d) untuk
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Penambahan klausul Pembongkaran
bangunan gedung yang masih dalam
proses kontruksi jika tidak sesuai
dengan standar teknis memperketat

PERUBAHAN AYAT

Pasal 39
(1) Bangunan gedung
dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik fungsi dan
tidak dapat diperbaiki;
b. berpotensi menimbulkan
bahaya dalam pemanfaatan
bangunan gedung dan/atau
lingkungannya;
c. tidak memiliki
Persetujuan Bangunan
Gedung; atau
d. ditemukan
ketidaksesuaian antara
pelaksanaan
dengan rencana teknis
bangunan gedung yang
tercantum dalam
persetujuan saat dilakukan
inspeksi bangunan gedung.
(2) Bangunan gedung yang
dapat dibongkar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
berdasarkan hasil
pengkajian teknis.
(3) Pengkajian teknis
bangunan gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
kecuali untuk rumah
tinggal, dilakukan oleh
pengkaji teknis.
(4) Pembongkaran
bangunan gedung yang
mempunyai dampak luas

tidak dapat diperbaiki;
b. dapat menimbulkan
bahaya dalam pemanfaatan
bangunan gedung dan/atau
lingkungannya;
c. tidak memiliki izin
mendirikan bangunan.
(2) Bangunan gedung yang
dapat dibongkar
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf
a dan huruf b ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil
pengkajian teknis.
(3) Pengkajian teknis
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), kecuali
untuk rumah tinggal,
dilakukan oleh pengkaji
teknis dan pengadaannya
menjadi kewajiban pemilik
bangunan gedung.
(4) Pembongkaran
bangunan gedung yang
mempunyai dampak luas
terhadap keselamatan
umum dan lingkungan
harus dilaksanakan
berdasarkan rencana teknis
pembongkaran yang telah
disetujui oleh Pemerintah
Daerah.
(5) Ketentuan mengenai
tata cara pembongkaran
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud

mengakomodir
pembongkaran
bangunan yang masih
dalam proses konruksi
namun tidak sesuai
standar teknis.
2. Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur,
dan/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
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keamanan dan keselamatan masyarakat
dan lingkungan. Idealnya jika sebuah
bangunan diserahkan pada profesi ahli
jarang terjadi pelanggaran. namun
apabila terjadi pelanggaran pada
ketentuan ini hendaknya dikenakan
sanksi yakni pemberian denda atas
pelanggaran itu.
Namun yang menjadi permasalahan
dalam adalah kewenangan dilakukan
oleh pemerintah pusat. Hal ini akan
menghambat proses pembangunan
gedung karena rentang kendalinya yang
sangat jauh dan cendrung memberikan
dampak negatif bagi lingkungan. Pusat
tidak tahu persis kondisi daerah, apakah
bangunan itu sesuai dengan kondisi
geografi dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 39 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39
(1) Bangunan gedung dapat
dibongkar apabila:
a. tidak laik fungsi dan tidak
dapat diperbaiki;
b. berpotensi menimbulkan
bahaya dalam pemanfaatan
bangunan gedung dan/atau
lingkungannya;
c. tidak memiliki Persetujuan
Bangunan Gedung; atau
d. ditemukan ketidaksesuaian
antara pelaksanaan dengan
rencana teknis bangunan
gedung yang tercantum dalam
persetujuan saat dilakukan
inspeksi bangunan gedung.
(2) Bangunan gedung yang
dapat dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b ditetapkan oleh
daerah berdasarkan hasil
pengkajian teknis.
(3) Pengkajian teknis
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kecuali untuk rumah
tinggal, dilakukan oleh
pengkaji teknis.
(4) Pembongkaran bangunan
gedung yang mempunyai
dampak luas terhadap
keselamatan umum dan
lingkungan harus dilaksanakan

terhadap keselamatan
umum dan lingkungan
harus dilaksanakan
berdasarkan rencana
teknis pembongkaran yang
telah disetujui oleh
Pemerintah Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pembongkaran bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 40 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

Pasal 40
(1) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung
mempunyai hak:
a. mendapatkan
pengesahan dari
Pemerintah Pusat
atas rencana teknis
bangunan gedung yang
telah memenuhi
persyaratan;
b. melaksanakan
pembangunan bangunan
gedung sesuai dengan
persetujuan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat;

(1) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung
mempunyai hak:
a. mendapatkan
pengesahan dari
Pemerintah Daerah atas
rencana teknis bangunan
gedung yang telah
memenuhi persyaratan;
b. melaksanakan
pembangunan bangunan
gedung sesuai dengan
perizinan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;
c. mendapatkan surat
ketetapan bangunan
gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi

berdasarkan rencana
teknis pembongkaran yang
telah disetujui oleh Pemerintah
Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pembongkaran bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Menambahkan
kewajiban
menggunakan penyedia
jasa perencana,
pelaksana, pengawas,
dan pengkajian teknis
yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan untuk
melaksanakan pekerjaan
terkait bangunan
gedung
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Pada pasal ini selain ada penambahan
kewajiban penyedia jasa perencana
pelaksana, pengawas, dan pengkajian
teknis yang memenuhi syarat atau yang
bersertifikat. Namun sentralisasi
kewenangan sangat terasa di pasal ini,
dimana untuk mendapatkan izin
bangunan, ketetapan bangunan,
mengubah fungsi bangunan, pada UU
terdampak merupakan kewenangan
daerah diambil alih menjadi
kewenangan pusat. Pengambilan
wewenang ini tidak tepat karena pusat
tidak mengetahui kondisi detail dengan
daerah, bagaimana kondisi geografinya,
bangunan apa yang sesuai sehingga
pelimpahan wewenang ini akan
menimbulkan masalah dan
memungkinkan adanya lepas kontrol
dari pemerintah pusat. penarikan
kewenangan oleh pemerintah akan
mempermudah proses berusaha di

PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 40 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40
(1) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung mempunyai
hak:
a. mendapatkan pengesahan
dari Pemerintah Daerah atas
rencana teknis bangunan
gedung yang telah memenuhi
persyaratan;
b. melaksanakan
pembangunan bangunan
gedung sesuai dengan
persetujuan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;
c. mendapatkan surat

c. mendapatkan surat
ketetapan bangunan
gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi
dan dilestarikan dari
Pemerintah Pusat;
d. mendapatkan insentif
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di
bidang Cagar Budaya;
e. mengubah fungsi
bangunan setelah
mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat; dan
f. mendapatkan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan dalam hal
bangunan gedung
dibongkar oleh Pemerintah
Pusat bukan karena
kesalahan pemilik
bangunan gedung.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung
mempunyai kewajiban:
a. menyediakan rencana
teknis bangunan gedung
yang memenuhi standar
teknis bangunan gedung
yang ditetapkan sesuai
dengan fungsinya;
b. memiliki Persetujuan
Bangunan Gedung;
c. melaksanakan
pembangunan bangunan
gedung sesuai dengan

dan dilestarikan dari
Pemerintah Daerah;
d. mendapatkan insentif
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dari
Pemerintah Daerah karena
bangunannya ditetapkan
sebagai bangunan yang
harus dilindungi dan
dilestarikan;
e. mengubah fungsi
bangunan setelah
mendapat izin tertulis dari
Pemerintah Daerah;
f. mendapatkan ganti rugi
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
apabila bangunannya
dibongkar oleh Pemerintah
Daerah atau pihak lain
yang bukan diakibatkan
oleh kesalahannya.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung
mempunyai kewajiban:
a. menyediakan rencana
teknis bangunan gedung
yang memenuhi
persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan
fungsinya;
b. memiliki izin mendirikan
bangunan (IMB);

Indonesia dengan mengesampingkan
pasal 18 UUD 1945 yang mengakui
keberadaan daerah otonom. Sentralisasi
ini menimbulkan in-efisiensi mengingat
keterbatasan jangkauan pemerintah
pusat

ketetapan bangunan gedung
dan/atau lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan dari
Pemerintah Pusat;
d. mendapatkan insentif sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan di
bidang Cagar Budaya;
e. mengubah fungsi bangunan
setelah mendapat persetujuan
dari Pemerintah Daerah; dan
f. mendapatkan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan dalam hal
bangunan gedung dibongkar
oleh Pemerintah Daerah bukan
karena kesalahan pemilik
bangunan gedung.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung mempunyai
kewajiban:
a. menyediakan rencana teknis
bangunan gedung
yang memenuhi standar teknis
bangunan gedung
yang ditetapkan sesuai dengan
fungsinya;
b. memiliki Persetujuan
Bangunan Gedung;
c. melaksanakan
pembangunan bangunan
gedung sesuai dengan rencana
teknis;
d. mendapat pengesahan dari
Pemerintah daerah atas
perubahan rencana teknis

c. melaksanakan
pembangunan bangunan
gedung sesuai dengan
rencana teknis yang
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rencana teknis;
d. mendapat pengesahan
dari Pemerintah Pusat atas
perubahan rencana teknis
bangunan gedung yang
terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan;
dan
e. menggunakan penyedia
jasa perencana, pelaksana,
pengawas, dan pengkajian
teknis yang memenuhi
syarat sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan untuk
melaksanakan pekerjaan
terkait bangunan gedung.

telah disahkan dan
dilakukan dalam batas
waktu berlakunya izin
mendirikan bangunan;
d. meminta pengesahan
dari Pemerintah Daerah
atas perubahan rencana
teknis bangunan gedung
yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan.

Ketentuan Pasal 41 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41

Pasal 41
(1) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna
bangunan gedung
mempunyai hak:
a. mengetahui tata cara
penyelenggaraan bangunan
gedung;
b. mendapatkan
keterangan tentang
peruntukan lokasi dan
intensitas bangunan pada
lokasi dan/atau ruang
tempat bangunan akan
dibangun;

(1) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
dan pengguna bangunan
gedung mempunyai hak :
a. mengetahui tata
cara/proses
penyelenggaraan bangunan
gedung
b. mendapatkan
keterangan tentang
peruntukan lokasi dan
intensitas bangunan pada
lokasi dan/atau ruang
tempat bangunan akan
dibangun;
c. mendapatkan keterangan
tentang ketentuan
persyaratan keandalan
bangunan

bangunan gedung yang terjadi
pada tahap pelaksanaan
bangunan; dan
e. menggunakan penyedia jasa
perencana, pelaksana,
pengawas, dan pengkajian
teknis yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk
melaksanakan pekerjaan
terkait bangunan gedung

1. Menyesuaikan
nomenklatur
persyaratan keandalan
bangunan gedung
menjadi standar teknis
bangunan gedung. 2.
Menambahkan dalam
ayat (2) poin f
ketentuan tambahan
kriteria pembongkaran
sebagaimana yang
ditambahkan dalam
Pasal 39 ayat (1) poin d.
3. Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU Cipta
Kerja adalah
menyesuaikan
nomenklatur perizinan
yang ada dalam setiap
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Penyesuaian nomenklatur dan ketentuan
kriteria pembongkaran bangunan
gedung dinilai tepat dalam pasal ini.

TETAP
Ketentuan Pasal 41 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41
(1) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna bangunan
gedung mempunyai hak:
a. mengetahui tata cara
penyelenggaraan bangunan
gedung;
b. mendapatkan keterangan
tentang peruntukan lokasi dan
intensitas bangunan pada
lokasi dan/atau ruang tempat
bangunan akan dibangun;
c. mendapatkan keterangan
mengenai standar teknis

c. mendapatkan keterangan
mengenai standar teknis
bangunan gedung;
dan/atau
d. mendapatkan
keterangan mengenai
bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang harus
dilindungi
dan dilestarikan.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna
bangunan gedung
mempunyai kewajiban:
a. memanfaatkan
bangunan gedung sesuai
dengan fungsinya;
b. memelihara dan/atau
merawat bangunan gedung
secara berkala;
c. melengkapi
pedoman/petunjuk
pelaksanaan
pemanfaatan dan
pemeliharaan bangunan
gedung;
d. melaksanakan
pemeriksaan secara berkala
atas kelaikan fungsi
bangunan gedung;
e. memperbaiki bangunan
gedung yang telah
ditetapkan tidak laik fungsi;
f. membongkar bangunan
gedung dalam hal:
1. telah ditetapkan tidak
laik fungsi dan tidak dapat

gedung;
d. mendapatkan
keterangan tentang
ketentuan bangunan
gedung yang laik fungsi;
e. mendapatkan
keterangan tentang
bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang
harus dilindungi dan
dilestarikan.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
dan pengguna bangunan
gedung mempunyai
kewajiban:
a. memanfaatkan
bangunan gedung sesuai
dengan fungsinya;
b. memelihara dan/atau
merawat bangunan gedung
secara berkala;
c. melengkapi
pedoman/petunjuk
pelaksanaan pemanfaatan
dan pemeliharaan
bangunan gedung;
d. melaksanakan
pemeriksaan secara berkala
atas kelaikan fungsi
bangunan gedung.
e. memperbaiki bangunan
gedung yang telah
ditetapkan tidak laik fungsi;
f. membongkar bangunan
gedung yang telah
ditetapkan tidak laik fungsi
dan tidak dapat diperbaiki,

UndangUndang dengan
rumusan yang bersifat
general, sehingga
memberikan fleksibiltas
pemrintah dalam rangka
mengantisipasi dinamika
masyarakat dan global

192

bangunan gedung; dan/atau
d. mendapatkan keterangan
mengenai bangunan gedung
dan/atau lingkungan yang
harus dilindungi
dan dilestarikan.
(2) Dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik
dan/atau pengguna bangunan
gedung mempunyai
kewajiban:
a. memanfaatkan bangunan
gedung sesuai dengan
fungsinya;
b. memelihara dan/atau
merawat bangunan gedung
secara berkala;
c. melengkapi
pedoman/petunjuk
pelaksanaan
pemanfaatan dan
pemeliharaan bangunan
gedung;
d. melaksanakan pemeriksaan
secara berkala atas kelaikan
fungsi bangunan gedung;
e. memperbaiki bangunan
gedung yang telah
ditetapkan tidak laik fungsi;
f. membongkar bangunan
gedung dalam hal:

diperbaiki;
2. berpotensi menimbulkan
bahaya dalam
pemanfaatannya;
3. tidak memiliki
Persetujuan Bangunan
Gedung; atau
4. ditemukan
ketidaksesuaian antara
pelaksanaan dengan
rencana teknis bangunan
gedung yang tercantum
dalam persetujun saat
dilakukan inspeksi
bangunan gedung.
(3) Kewajiban membongkar
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f
dilaksanakan dengan tidak
menganggu keselamatan
dan ketertiban umum.

dapat menimbulkan bahaya
dalam pemanfaatannya,
atau tidak memiliki izin
mendirikan bangunan,
dengan tidak mengganggu
keselamatan dan
ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 43 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

Pasal 43
(1) Pemerintah Pusat
menyelenggarakan
pembinaan bangunan
gedung secara nasional
untuk meningkatkan
pemenuhan persyaratan
dan tertib penyelenggaraan
bangunan gedung.
(2) Sebagian
penyelenggaraan dan

(1) Pemerintah
menyelenggarakan
pembinaan bangunan
gedung secara nasional
untuk meningkatkan
pemenuhan persyaratan
dan tertib penyelenggaraan
bangunan gedung.
(2) Pemerintah Daerah
melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud

1. telah ditetapkan tidak laik
fungsi dan tidak
dapat diperbaiki;
2. berpotensi menimbulkan
bahaya dalam
pemanfaatannya;
3. tidak memiliki Persetujuan
Bangunan Gedung; atau
4. ditemukan ketidaksesuaian
antara pelaksanaan dengan
rencana teknis bangunan
gedung yang tercantum dalam
persetujun saat dilakukan
inspeksi bangunan gedung.
(3) Kewajiban membongkar
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dilaksanakan
dengan tidak menganggu
keselamatan
dan ketertiban umum.
Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum
dalam penyusunan RUU
Cipta Kerja kewenangan
Menteri/pimpinan
lembaga, gubernur dan
atau tau bupati/walikota
perlu ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
193

pada pasal ini RUU Cipta kerja
menghapus ayat pada UU existing
terkait pemerintah daerah melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan
bangunan gedung. Dalam NA RUU ini
juga dijelaskan kewenangan
menteri/pemimpin lembaga/ gubernur/
bupati dan walikota ditata kembali
berdasarkan prinsip RBA.
Selain itu pelaksanaan pembinaan
dilakukan bersama-sama masyarakat
yang terkait dengan bangunan gedung.
Pelibatan masyarakat patut diapresiasi,

TETAP
Pasal 43
1) Pemerintah
menyelenggarakan pembinaan
bangunan gedung secara
nasional untuk meningkatkan
pemenuhan persyaratan dan
tertib penyelenggaraan
bangunan gedung.
(2) Pemerintah Daerah
melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud dalam

pelaksanaan pembinaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
bersama-sama dengan
masyarakat yang terkait
dengan bangunan gedung.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

dalam ayat (1) di daerah.
(3) Sebagian
penyelenggaraan dan
pelaksanaan pembinaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan bersama- sama
dengan masyarakat yang
terkait dengan bangunan
gedung.
(4) Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam
melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3)
melakukan pemberdayaan
masyarakat yang
belum mampu untuk
memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud
dalam Bab IV.
(5) Ketentuan mengenai
pembinaan bangunan
gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.

(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).

karena telah mengakomodir prinsip RBA
dalam bangunan gedung.

Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global
yang semakin cepat.
Jika tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia
akan kesulitan dalam
menyesuaikan kebijakan
regulasi perizinan dan
kesulitan berkompetisi
dengan negara
tetangga.
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ayat (1) di daerah.
(3) Sebagian penyelenggaraan
dan pelaksanaan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan bersama- sama
dengan masyarakat yang
terkait dengan bangunan
gedung.
2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan
bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Nota Pengantar (Background Note) dan
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Perizinan Sektor dalam RUU Cipta Kerja
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PERIZINAN SEKTOR DALAM RUU CIPTA KERJA:
NOTA PENGANTAR (BACKGROUND NOTE) BAGI PENYUSUNAN DIM
# Komite

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

I. Pendahuluan
Perizinan sektoral merupakan bagian dari materi muatan yang diatur ulang dalam klaster
penyederhanaan perizinan berusaha. Penataan perizinan sektoral dilatari transformasi perizinan dari
praktik lama berbasis izin (license approach) menjadi berbasis risiko (RBA). Izin hanya diterbitkan untuk
kegiatan berusaha yang memiliki risiko tinggi. Sedangkan usaha berisiko sedang menggunakan “penilaian
standar” yang dilakukan suatu profesi usaha bersertifikat, dan usaha berisiko rendah cukup dengan
“pendaftaran”.

Transformasi ini diyakini bisa menjamin business process perizinan berusaha yang

sederhana, baik dari sisi prosedur maupun waktu dan biaya pengurusan administrasi.
Selain pemakaian pendekatan RBA, materi penataan perizinan berusaha sektoral dalam RUU
Cipta Kerja juga menyentuh dimensi kewenangan pemberian izin. Pada UU yang menjadi
pegangan di masing-masing kemneterian/lembaga, kewenangan perizinan berusaha sektoral dibagi kepada
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan
kepentingan strategis nasional. Sedangkan pada RUU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat menjadi pihak yang
berwenang dalam memberikan perizinan berusaha; tidak lagi diserahkan kepada kementerian/lembaga
sebagai wujud rejim sektoral dalam tata perizinan.
Secara umum, penarikan kewenangan tersebut tak sesuai dengan sistem ketatanegaran
Indonesia yang mengakui keberadaan daerah otonom. Mahkota otonomi adalah kewenangan dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diamanatkan peraturan perundang-uundangan. Selain
itu, persoalan perizinan berusaha sektoral selama ini tidak bersumber pada kewenangan, namun lebih pada
tumpang tindih pengaturan/regulasi, baik secara horizontal di Pusat (K/L) maupun secara vertikal antara
Pusat dan Daerah.
Mengalir dari gambaran masalah di atas, KPPOD melakukan kajian atas perizinan sektoral
(berfokus kepada sektor perdagangan, perindustrian, dan pariwisata). Ketiga sektor ini
memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia saat ini. Lebih dari itu, ketiga sektor ini
menjadi fokus sektor KPPOD dalam kajian reformasi regulasi dan birokrasi perizinan berusaha. Untuk
menganalisis potensi masalahan dan implikasi perizinan berusaha sektoral dalam RUU Cipta Kerja, KPPOD
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menjadikan kajian-kajian sebelumnya sebagai basis analisa dan penyusunan rekomendasi, terutama kajian
“Evaluasi Implementasi OSS di Daerah” (2019).

II. Ringkasan Isi
Perizinan Sektor Pariwisata diatur dalam Bagian Empat Paragraf 13 RUU Cipta Kerja. Paragraf
ini memuat ketentuan-ketentuan hasil perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Bagian pertama mengatur jenis-jenis usaha pariwisata. Bagian ini tidak berbeda dengan UU No. 10 Tahun
2009 (Pasal 14). Bagian kedua memuat kewajiban memenuhi perizinan berusaha sebagai persyaratan
utama penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
(Pasal 15). Bagian ketiga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi para pelaku usaha pariwisata
(Pasal 26 dan Pasal 54).
Perizinan Sektor Pedagangan diatur dalam Bagian Empat Paragraf 8 RUU Cipta Kerja. Paragraf
ini memuat beberapa perubahan ketentuan dan norma baru terkait perdagangan dalam UU No. 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat 3 membahas tentang kewenangan pengaturan tempat
perbelanjaan yang dipusatkan ke Pemerintah Pusat. Penarikan juga terjadi pada ayat 27 dimana
kewenangan pengawasan kegiatan perdagangan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perubahan
lainnya adalah mengenai pengaturan sanksi administratif dan perubahan pengaturan dari peraturan menteri
menjadi peraturan pemerintah.
Perizinan Sektor Perindustrian dimuat pada Bagian Empat Paragraf 7 RUU Cipta Kerja. Bagian
ini memuat perubahan terkait ketentuan dan norma baru terkait perizinan sektor dalam UU No. 03 Tahun
2014. Pasal 50 hingga Pasal 117 terdapat penataan dan pengaturan kewenangan dari menteri kepada
pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Pasal 102 dan Pasal 105).
Hal ini berarti kewenangan penerbitan izin yang semula dikeluarkan oleh menteri direformulasikan menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Dalam beleid ini juga terdapat penerapan Risk Based Approach yaitu
penerbitan perizinan didasarkan pada tingkat risiko seperti yang termuat dalam Pasal 50 dan Pasal 105.

III. Analisis Kebermasalahan Dan Implikasi Perizinan Berusaha Sektoral
3.1 Perizinan Sektor Pariwisata
3.1.1 Analisis dan Implikasi
Penataan perizinan berusaha sektor pariwisata tidak sejalan dengan prinsip pembagian
urusan pemerintahan konkuren. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, sektor pariwisata ditetapkan sebagai
salah satu urusan pemerintahan konkuren: pusat dan daerah berbagi kewenangan dalam penyelenggaraan
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urusan pariwisata. Pembagian kewenangan tersebut didasarkan pada empat prinsip: Pertama, akuntabilitas:
penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya
dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan
Pemerintahan; Kedua, efisiensi: penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh; Ketiga, eksternalitas:
penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, jangkauan dampak yang
timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; Keempat, kepentingan strategis nasional
(keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian
program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan).

Gambar 1. Perizinan Berusaha Pariwisata Versi RUU Cipta Kerja

Risk-Based Approach memberikan kemudahan perizinan berusaha sektor pariwisata. RUU Cipta
Kerja mengubah paradigm perizinan berusaha dengan penerapan standar dan berbasis resiko ( risk-based

approach). Saat ini pemerintah menggunakan pendekatan license aproach yang membuat pelaku usaha
dihadapkan dengan banyak perizinan sebab setiap izin memiliki regulasinya sehingga menimbulkan
tumpang tindih persyaratan. Implikasi dari perubahan ini pelaku usaha tidak lagi mengurus serangkaian
perizinan untuk mendapatkan izin usaha karena izin hanya diberikan kepada usaha-usaha yang memiliki
risiko-risiko tertentu.
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Pemerintah Pusat berwenang memberikan perizinan berusaha untuk sektor pariwisata.
Ketentuan ini menegaskan kembali pengaturan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission
(OSS). Merujuk praktik pelaksanaan OSS di daerah, business process perizinan berusaha sektor pariwisata
menunjukkan sebuah kemajuan dalam upaya simplifikasi pelayanan perizinan. Pelaku usaha bisa
mendapatkan izin usaha (dengan komitmen) dalam hitungan jam.

Gambar 2. Perizinan Berusaha Pariwisata Versi OSS (Kasus: Kota Surabaya)

Namun, pada tataran prinsip, pemberian perizinan berusaha oleh Pusat mengabaikan otonomi
daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Fondasi otonomi adalah kewenangan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada
urusan pariwisata, UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan dengan jelas pembagian urusan antara Pusat
dan Daerah. Pembagian ini berbasiskan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Ketika perizinan
berusaha sektor pariwisata ditarik ke Pusat, Daerah kehilangan energi dalam mengendalikan tata kelola
pembangunan.
Selain itu, peralihan “pintu” mengurus perizinan berusaha memberikan implikasi

hukum bagi

Daerah yang memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan (konkuren) pariwisata. Sebab
perizinan berusaha tidak sebatas proses mendapatkan dokumen legal sebuah usaha. Pembinaan dan
pengawasan pemerintah menjadi bagian integral dari perizinan berusaha. Dalam konteks ini, perizinan
berusaha yang diterbitkan lembaga OSS (Pusat) menciptakan ketidakpastian kewenangan pembinaan dan
pengawasan.
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Ketidakpastian pembangunan sektor pariwisata di daerah. RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 30
dan Pasal 31 UU No. 10 Tahun 2009. Kedua pasal ini memuat kewenangan daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata.

Alasan

penghapusan tersebut hanya relevan bagi poin “pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran
usaha pariwisata. Sementara poin-point lain merupakan kewenangan strategis pemda dalam merencanakan,
membangun, mempromosi dan menfasilitasi pembangunan sektor pariwisata di daerah. Penghapusan ini
berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi daerah, terutama dalam upaya optimalisasi potensi sumber
daya pariwisata daerah.

3.1.2 Rekomendasi KPPOD
Perizinan berusaha versi OSS dan RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha pada sisi

business process. Namun, kemudahan tersebut tetap diberikan dalam formasi sistem ketatanegaraan
Indonesia yang mengakui kewenangan daerah dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan sesuai
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perizinan berusaha sektor pariwisata, RUU Cipta Kerja
harus secara tersurat mengatur kewenangan Daerah. Karena itu, KPPOD merekomendasikan agar
kewenangan Daerah dinyatakan secara ekplistit dalam beleid ini sebagai pihak memberikan otorisasi atas
perizinan berusaha.

Gambar 3. Perizinan Berusaha Pariwisata Usulan KPPOD
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3.2

Perizinan Sektor Perdagangan

3.2.1 Analisis

dan Implikasi

Perubahan nomenklatur SIUP dan TDG menjadi “Perizinan Berusaha” menyederhanakan
business process perizinan berusaha. Perubahan ini merupakan implikasi pendekatan berbasis risiko.
Sebab, perizinan dasar (yang dalam RUU Cipta Kerja hendak diubah menjadi standard) menjadi bagian
integral dari perizinan berusaha sektoral. Dengan demikian, rancangan regulasi ini berupaya
menyederhanakan beberapa izin menjadi hanya satu perizinan berusaha.
Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan diberikan kepada Pemerintah Pusat. Selain perubahan
nomenklatur, RUU Cipta Kerja menarik kewenangan perizinan berusaha dari Daerah. Pada ketentuan
eksisting, SIUP dan TDG diberikan oleh Daerah (DPMPTSP). Pemusatan kewenangan kepada pemerintah
pusat didasarkan pada prinsip dimana Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden
sebagai puncak kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun administrasi pemerintahan pada umumnya.

Gambar 5. Perizinan Berusaha Pariwisata Versi RUU Cipta Kerja

Perubahan kewenangan mengabaikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan
kepentingan strategis nasional. Sektor perdagangan merupakan salah satu urusan pemerintahan
pemerintahan konkuren. Karena itu, pelayanan atas pelayanan perizinan sektor perdagangan idealnya harus
memperhatikan ketentuan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014.
Keberadaan ketentuan ini menegaskan kembali pengaturan pemberian perizinan berusaha
dalam PP No. 24 Tahun 2018. Pada tataran proses dalam implementasi OSS, pemberian perizinan
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berusaha oleh Pemerintah Pusat merupakan upaya untuk melakukan simplifikasi terhadap proses bisnis dari
perizinan berusaha. Akan tetapi, proses perizinan tidak hanya berhenti pada tahapan "mendapatkan
dokumen izin”saja. Artinya, pengawasan dan pembinaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
proses tersebut.

Gambar 5. Perizinan Berusaha Perdagangan Versi OSS (Kasus: DKI Jakarta)

Pemerintah Daerah memiliki peran pembinaan dan pengawasan atas dokumen izin dan
pelaksanaan izin. Implikasinya, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan
SDM yang terbatas, lalu ketika terjadi masalah, permasalahan dilemparkan kembali ke daerah dengan
kewenangan yang terbatas. Pada pelaksanaan di level daerah, dimana jika ada persoalan hukum,
Pemerintah Daerah tak memiliki posisi hukum untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
Penghapusan sanksi administrasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan sanksi
administratif yang berubah juga menjadi salah satu isu yang krusial dalam RUU Cipta Kerja. Detail sanksi
semestinya tidak dihilangkan begitu saja, apalagi diatur dalam NSPK. Penghilangan detail sanksi
administratif potensial melemahkan penegakan terhadap pasal ini. Pengaturan sanksi dalam undangundang ini akan menimbulkan kepastian penegakkan regulasi mengingat sanksi merupakan fungsi kontrol
dari keberadaan suatu regulasi.
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3.2.1 Rekomendasi KPPOD
Dalam proses pengurusan perizinan berusaha sektor perdagangan, Pusat dan Daerah perlu
berbagi peran. Pusat mengendalikan dan mengatur platform layanan perizinan (OSS), sementara Daerah
tetap menjadi pihak yang memberi otorisasi atas perizinan berusaha. Penataan otorisasi ini dilakukan
berdasarkan prinsip eksternalitas dan wilayah cakupan terkait proses perizinan sektor perdagangan.
Klasifikasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi lampiran pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. Perlu disadari pula bahwa pemerintah pusat terlalu besar untuk mengurus hal kecil
di level daerah dan terlalu kecil untuk mengawasi wilayah yang luas. Pembagian kewenangan pusat dan
daerah otonom harus tetap diatur dalam regulasi ini, baik dalam UU maupun dalam NSPK.

Gambar 6. Perizinan Berusaha Perdagangan Usulan KPPOD
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3.3 Sektor Perindustrian
3.3.1 Analisis dan Implikasi
RUU Cipta Kerja mengubah nomenklatur IUI menjadi Perizinan Berusaha. Perubahan ini upaya
penyederhanan alur perizinan dengan mengintegrasikan perizinan dasar (setelah distandarkan) dengan
perizinan sektoral. Artinya, kedua bentuk perizinan ini disatukan dalam kesatuan proses untuk mengurus
dan mendapatkan perizinan berusaha. Dengan demikian perubahan ini sesungguhnya memberikan
kemudahan dan kepastian berusaha.

Gambar 6. Perizinan Berusaha Perindustrian Versi RUU Cipta Kerja

Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja mengubah lokus kewenangan pemberian izin. Pusat
diamanatkan untuk memberikan perizinan berusaha sektor industri. Pengaturan ini dilatari pemikiran bahwa
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata kelola dalam berbagai aspek perizinan berusaha maupun administrasi
pemerintahan pada umumnya.
Perubahan ini bertujuan meredam ego sektoral kementerian/lembaga yang menghambat
proses standardisasi perizinan industri di Indonesia. Kajian KPPOD (2019) menunjukkan bahwa
meski PP No. 24 Tahun 2018 sudah memberikan standardari alur perizinan, namun Kemenperin
menambahkan sejumlah prosedur pada proses mendapatkan IUI.
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Gambar 7. Perizinan Berusaha Perindustrian Versi Integrasi OSS dan Kemenperin

Pengaturan lokus kewenangan perizinan ini bertentangan dengan asas desentralisasi dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Perindustrian tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.
Daerah juga memiliki kepentingan dan hak untuk mengatur perindustrian di daerah masing-masing.
Sebagaimana yang dimuat pada lampiran UU 23 tahun 2014 tentang urusan pemerintahan dibidang
perindustrian, urusan tersebut mencakup pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Pemberian izin tanpa melibatkan pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan seperti
konflik yang berujung pada melemahnya iklim investasi. Karena pada dasarnya penyederhanaan
perizinan tanpa memperhatikan partisipasi pemerintah daerah secara tidak langsung mengabaikan
partisipasi masyarakat. Potensi seperti, inefisiensi pelayanan publik, dimana pengajuan suatu perizinan
berusaha yang dilakukan pusat menjadi tidak efisien dan justru menghambat kegiatan berusaha.
Ketiadaan pengaturan ihwal perluasan industri di luar kawasan industri berpotensi
menimbulkan dampak negative bagi lingkungan alam dan sosial. Selain itu dalam RUU ini juga
terdapat penghapusan kriteria industri kecil, menengah dan besar. Penghapusan ini perlu dipertanyakan
mengingat tidak ada dasar pertimbangan yang jelas terkait penghapusan pasal ini. Selain itu penghapusan
ini akan bertentangan dengan prinsip RBA, dan berdampak pada lingkungan. Sementara menurut PP No.107
Tahun 2015, IUI wajib bagi seluruh pelaku industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha, yakni IUI kecil,
IUI Menengah dan IUI Besar.
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Penambahan pengawasan terhadap penerapan SNI patut diapresiasi. Penambahan terkait
kewenangan pengawasan SNI diberikan kepada lembaga terakreditasi yang berkompeten. Pemberian
kewenangan ini diharapkan pengawasan terhadap penerapan SNI efektif yang kemudian disesuaikan
dengan konsep OSS sehingga memberikan kemudahan perizinan berusaha dan kesetabilan iklim berusaha
terjaga.

3.3.2 Rekomendasi KPPOD
Guna menghadirkan kepastian dan kemudahan berusaha perlu dilakukan pembagian
kewenangan dalam perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Pusat mengendalikan dan
mengatur platform layanan perizinan (OSS). Sementara pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang
memberikan otorisasi atas perizinan berusaha (UU No. 23 Tahun 2014).

Gambar 8. Alur Perizinan Sektor Industri Usulan KPPOD
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PERIZINAN SEKTOR DALAM RUU CIPTA KERJA:
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DAN USULAN PERBAIKAN
# Komite

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

I. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata
RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NASKAH AKADEMIK

ANALISIS

USULAN KPPOD

Paragraf 13

Paragraf 13

Kepariwisataan

Kepariwisataan

Pasal 74

Pasal 74

Untuk memberikan
kemudahan bagi
masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam
mendapatkan Perizinan
Berusaha dari sektor
kepariwisataan,
beberapa ketentuan
yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Untuk memberikan
kemudahan bagi
masyarakat terutama Pelaku
Usaha dalam mendapatkan
Perizinan Berusaha dari
sektor kepariwisataan,
beberapa ketentuan yang
diatur dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan UndangUndang Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran
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Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4966)
diubah :

Negara Republik Indonesia
Nomor 4966) diubah:

1. Ketentuan Pasal 14
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 74

USULAN KPPOD

Pasal 74

Pengaturan eksisting
memberi kewenangan
yang tidak terbatas
kepada Menteri untuk
mengatur produk izin,
persyaratan, dan tata
kelola perizinan. Hal
tersebut berpotensi
memunculkan komplikasi
dalam perizinan
berusaha di bidang
pariwisata. Untuk
kewenangan Menteri
perlu dibatasi pada
penetapan standard dan
kriteria. Bahwa prinsip
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UU CK tidak mengubah jumlah dan
jenis usaha pariwisata. RUU Cipta
Kerja ini hanya mengubah dasar
hukum penentuan "jenis usaha
pariwisata selain yang ditentukan
UU": dari Peraturan Menteri menjadi
Peraturan Pemerintah. Perubahan ini
bertujuan untuk mengatasi
persoalan tumpah tindih
regulasi/NSPK antara
Kementerian/Lembaga Sektoral.
Studi KPPOD juga menunjukkan
bahwa peraturan sektoral (peraturan
turunan/operasional dari UU)
menjadi akar soal kerumitan
business process perizinan usaha,

1. Ketentuan Pasal 14
diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
TETAP
Pasal 74

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(1) Usaha pariwisata
meliputi, antara lain:

(1) Usaha pariwisata
meliputi, antara lain:

a. daya tarik wisata;

a. daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi
wisata;

c. jasa transportasi
wisata;

d. jasa perjalanan
wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan
minuman;

e. jasa makanan dan
minuman;

f. penyediaan
akomodasi;
g. penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan
rekreasi;
h. penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi,
dan pameran;
i. jasa informasi
pariwisata;
j. jasa konsultan
pariwisata;

f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan
rekreasi;

NASKAH AKADEMIK
RUU Cipta Kerja
mengembalikan
kewenangan kepada
Presiden. Pemerintah
memegang kendali
terhadap kebijakan
penyelengaraan urusan
pemerintahan di bidang
kepariwisataan dalam
rangka mencipatakan
kemudahan iklim usaha
di bidang pariwisata dan
meberikan kemudahan
bagi badan usaha dalam
berinvestasi di bidang
pariwisata.

ANALISIS
baik di level Pusat maupun Daerah.
Karena itu, Peraturan Pemerintah
diharapkan menjadi dasar hukum
yang tepat untuk mengatasi
tumpang tindih.

USULAN KPPOD
(1) Usaha pariwisata
meliputi, antara lain:
a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan
minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan
rekreasi;

h. penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi, dan
pameran;

h. penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi, dan
pameran;

i. jasa informasi
pariwisata;

i. jasa informasi pariwisata;
j. jasa konsultan pariwisata;

j. jasa konsultan
pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

k. jasa pramuwisata;

l. wisata tirta; dan

l. wisata tirta; dan

m. spa.

m. spa.

k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.
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(2) Usaha pariwisata
selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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(2) Usaha pariwisata
selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Menteri.

2. Ketentuan Pasal 15
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

Pasal 15

(1) Untuk dapat
penyelenggarakan
usaha pariwisata
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14,
pengusaha pariwisata
wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(1) Untuk dapat
penyelenggarakan usaha
pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
14, pengusaha pariwisata
wajib mendaftarkan
usahanya terlebih dahulu
kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

USULAN KPPOD
(2) Usaha pariwisata selain
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Mekanisme pendaftaran
berusaha dinilai tidak
substantif. Dengan
konsep pengaturan
dalam PP No.24 tahun
2018 menegaskan
bahwa tidak ada lagi
mekanisme perizinan dan
produk izin di luar apa
yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.
Pemerintah memegang
kendali terhadap
kebijakan
penyelengaraan urusan
pemerintahan di bidang
kepariwisataan dalam
rangka mencipatakan
kemudahan iklim usaha
di bidang pariwisata dan
meberikan kemudahan
bagi badan usaha dalam
berinvestasi di bidang
pariwisata.
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RUU Cipta Kerja menetapkan
kewenangan pemberian perizinan
berusaha sektor pariwisata ke
Pemerintah Pusat. Ketentuan ini
sesungguhnya menegaskan kembali
pengaturan pemberian perizinan
berusaha dalam PP No. 24 Tahun
2018. Merujuk implementasi OSS,
pada dimensi proses, pemberian
perizinan berusaha oleh Pemerintah
Pusat merupakan upaya untuk
mensimplifikasi business process
perizinan berusaha. Namun, proses
perizinan tidak hanya berhenti pada
tahapan"mendapatkan dokumen
izin". Pengawasan dan pembinaan
merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari proses tersebut.
Karena itu, ketika perizinan
berusaha diberikan Pusat (dengan
simbol garuda), Pemerintah Daerah
menilai peran pembinaan dan
pengawasan atas dokumen izin dan
pelaksanaan izin dengan sendirinya
hilang. Artinya, jika ada persoalan

2. Ketentuan Pasal 15
diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
PERUBAHAN AYAT
Pasal 15
Pasal 15
(1) Untuk dapat
menyelenggarakan usaha
pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14,
pengusaha pariwisata wajib
memenuhi Perizinan Berusaha
dari Lembaga OSS
berdasarkan otorisasi
Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat berdasarkan
peraturan perundangundangan.
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hukum, Pemerintah Daerah tidak
memiliki posisi hukum untuk
melakukan pembinaan dan
pengawasan. Berangkat dari
persoalan tersebut, pada proses
perizinan berusaha, Pusat dan
Daerah berbagi peran. Pusat
mengendalikan dan mengatur
platform layanan perizinan (OSS).
Sementara Daerah tetap menjadi
pihak yang memberi otorisasi atas
perizinan berusaha.
(2) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PERUBAHAN AYAT

3. Ketentuan Pasal 16
dihapus.
Ketentuan Pasal 26
diubah sehingga
berbunyi sebagai
Ketentuan Pasal 26
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

Pasal 16 dihapus karena pelayanan
perizinan berusaha sudah menjadi
kewenangan Pusat. Namun, beleid
ini tidak memberikan kepastian
hukum terkait kontribusi atau
tahapan proses yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.
Sebab, pemda sebagai pihak yang

Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat
menunda atau meninjau
kembali pendaftaran
usaha pariwisata apabila
tidak sesuai dengan
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Pasal 16
Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat menunda
atau meninjau kembali
proses perizinan berusaha
apabila tidak sesuai dengan
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ketentuan tata cara
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15

ANALISIS
dijamin konstitusi memilik
kewenangan penyelenggaraan
urusan dan menguasai/mengetahui
daerahnya masing-masing,
bertanggung jawab dalam
pembinaan dan pengawasan
implementasi perizinan berusaha.

USULAN KPPOD

ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PERUBAHAN AYAT
Pasal 26

Pasal 26

(1) Setiap pengusaha
pariwisata
berkewajiban:
a. menjaga dan
menghormati norma
agama, adat
istiadat, budaya, dan
nilai-nilai yang hidup
dalam
masyarakat setempat;
b. memberikan
informasi yang akurat
dan
bertanggung jawab;
c. memberikan
pelayanan yang tidak
diskriminatif;
d. memberikan
kenyamanan,
keramahan,

Setiap pengusaha
pariwisata berkewajiban:
a. menjaga dan
menghormati norma
agama, adat
istiadat, budaya, dan
nilai-nilai yang hidup
dalam
masyarakat setempat;
b. memberikan informasi
yang akurat dan
bertanggung
jawab;
c. memberikan pelayanan
yang tidak diskriminatif;
d. memberikan
kenyamanan, keramahan,
perlindungan
keamanan, dan
keselamatan wisatawan;

Pasal 16 memuat daftar kewajiban
pengusaha pariwisata. Dari semua
kewajiban tersebut, hanya poin n
(kewajiban memiliki perizinan
berusaha) yang diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.
Namun, sebagai kewajiban, meski
memiliki derajat nilai yang berbeda,
idealnya tetap diatur secara teknis
operasional dalam sebuah peraturan
turunan. Misalnya, point kewajiban
point (a) "menjaga dan
menghormati norma agama,adat
istiadat, budaya, dan nilai-nilai
budaya dalam masyarakat
setempat". Kewajiban ini
membutuhkan pedoman dan batasbatas pelaksanaan yang jelas
sehingga memberikan kepastian
bagi pengusaha dan masyarakat.
Karena itu, seluruh kewajiban diatur
lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.
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Pasal 26

Setiap pengusaha
pariwisata berkewajiban:
a. menjaga dan
menghormati norma agama,
adat istiadat, budaya, dan
nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat setempat;
b. memberikan informasi
yang akurat dan
bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan
yang tidak diskriminatif;
d. memberikan
kenyamanan, keramahan,
perlindungan keamanan,
dan keselamatan
wisatawan;
e. memberikan
perlindungan asuransi pada
usaha pariwisata dengan

RUU CIPTA KERJA
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perlindungan
keamanan, dan
keselamatan
wisatawan;
e. memberikan
perlindungan asuransi
pada usaha
pariwisata dengan
kegiatan yang berisiko
tinggi;
f. mengembangkan
kemitraan dengan
usaha mikro,
kecil, dan koperasi
setempat yang saling
memerlukan,
memperkuat, dan
menguntungkan;
g. mengutamakan
penggunaan produk
masyarakat
setempat, produk
dalam negeri, dan
memberikan
kesempatan kepada
tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja melalui
pelatihan dan
pendidikan;
i. berperan aktif dalam
upaya pengembangan

e. memberikan
perlindungan asuransi
pada usaha
pariwisata dengan
kegiatan yang berisiko
tinggi;
f. mengembangkan
kemitraan dengan usaha
mikro,
kecil, dan koperasi
setempat yang saling
memerlukan,
memperkuat, dan
menguntungkan;
g. mengutamakan
penggunaan produk
masyarakat
setempat, produk dalam
negeri, dan memberikan
kesempatan kepada
tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan
kompetensi tenaga kerja
melalui
pelatihan dan pendidikan;
i. berperan aktif dalam
upaya pengembangan
prasarana dan program
pemberdayaan
masyarakat;
j. turut serta mencegah
segala bentuk perbuatan
yang
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kegiatan yang berisiko
tinggi;
f. mengembangkan
kemitraan dengan usaha
mikro, kecil, dan koperasi
setempat yang saling
memerlukan, memperkuat,
dan menguntungkan;
g. mengutamakan
penggunaan produk
masyarakat setempat,
produk dalam negeri, dan
memberikan kesempatan
kepada tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan
kompetensi tenaga kerja
melalui pelatihan dan
pendidikan;
i. berperan aktif dalam
upaya pengembangan
prasarana dan program
pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah
segala bentuk perbuatan
yang melanggar kesusilaan
dan kegiatan yang
melanggar hukum di
lingkungan tempat
usahanya;
k. memelihara lingkungan
yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian
lingkungan alam dan
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prasarana dan program
pemberdayaan
masyarakat;
j. turut serta mencegah
segala bentuk
perbuatan yang
melanggar kesusilaan
dan kegiatan yang
melanggar hukum di
lingkungan tempat
usahanya;
k. memelihara
lingkungan yang sehat,
bersih, dan
asri;
l. memelihara
kelestarian lingkungan
alam dan
budaya;
m. menjaga citra
negara dan bangsa
Indonesia melalui
kegiatan usaha
kepariwisataan secara
bertanggung
jawab; dan
n. memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah
Pusat.

melanggar kesusilaan
dan kegiatan yang
melanggar
hukum di lingkungan
tempat usahanya;
k. memelihara lingkungan
yang sehat, bersih, dan
asri;
l. memelihara kelestarian
lingkungan alam dan
budaya;
m. menjaga citra negara
dan bangsa Indonesia
melalui
kegiatan usaha
kepariwisataan secara
bertanggung jawab; dan
n. menerapkan standar
usaha dan standar
kompetensi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang
undangan.
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budaya;
m. menjaga citra negara
dan bangsa Indonesia
melalui
kegiatan usaha
kepariwisataan secara
bertanggung jawab; dan

n. memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah.
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(2 Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewajiban
pengusaha pariwisata
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
hingga n diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

PERUBAHAN PASAL
Ketentuan Pasal 29
dihapus.

Pasal 29
Pemerintah provinsi
berwenang:
a. menyusun dan
menetapkan rencana
induk
pembangunan
kepariwisataan provinsi;
b. mengoordinasikan
penyelenggaraan
kepariwisataan
di wilayahnya;
c. melaksanakan
pendaftaran, pencatatan,
dan
pendataan pendaftaran
usaha pariwisata;
d. menetapkan destinasi
pariwisata provinsi;
e. menetapkan daya tarik
wisata provinsi;
f. memfasilitasi promosi

Karena sudah diatur
dalam OSS, sehingga
sudah tercatat, terdaftar,
dan terdata.
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Penghapusan Pasal 29 berimplikasi
pada hilangnya kewenangan Provinsi
dalam perencanaan dan
pelaksanaan sektor pariwisata. RUU
CK beralasan bahwa pencatatan,
pendaftaran, dan pendataan sudah
dialihkan ke OSS. Padahal ketentuan
tersebut hanya terkait dengan point
huruf c Pasal 29. Sementara pointpoint lain mengandung ruang
otonomi bagi Daerah Provinsi dalam
mengatur dan mengurus
pembangunan sektor pariwisata.

Pasal 29
Pemerintah provinsi
berwenang:
a. menyusun dan
menetapkan rencana induk
pembangunan
kepariwisataan provinsi;
b. mengoordinasikan
penyelenggaraan
kepariwisataan
di wilayahnya;
c. melaksanakan
pencatatan, dan pendataan
pendaftaran usaha
pariwisata;
d. menetapkan destinasi
pariwisata provinsi;
e. menetapkan daya tarik
wisata provinsi;
f. memfasilitasi promosi
destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yang

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NASKAH AKADEMIK

ANALISIS

USULAN KPPOD

berada di wilayahnya;
g. memelihara aset provinsi
yang menjadi daya tarik
wisata provinsi; dan
h. mengalokasikan
anggaran kepariwisataan.

destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yang
berada di wilayahnya;
g. memelihara aset
provinsi yang menjadi
daya tarik
wisata provinsi; dan
h. mengalokasikan
anggaran kepariwisataan.

PERUBAHAN PASAL
Ketentuan Pasal 30
dihapus.

Pasal 30
Pemerintah
kabupaten/kota
berwenang:
a. menyusun dan
menetapkan rencana
induk pembangunan
kepariwisataan
kabupaten/kota;
b. menetapkan destinasi
pariwisata
kabupaten/kota;
c. menetapkan daya Tarik
wisata kabupaten/kota;
d. melaksanakan
pendaftaran, pencatatan,
dan pendataan
pendaftaran usaha
pariwisata;

Karena sudah diatur
dalam OSS, sehingga
sudah tercatat, terdaftar,
dan terdata.
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Penghapusan Pasal 30 berimplikasi
pada hilangnya kewenangan
Kabupaten/Kota dalam perencanaan
dan pelaksanaan sektor pariwisata.
RUU CK beralasan bahwa
pencatatan, pendaftaran, dan
pendataan sudah dialihkan ke OSS.
Padahal ketentuan tersebut hanya
terkait dengan point huruf c Pasal
29. Sementara point-point lain
mengandung ruang otonomi bagi
daerah Kabupaten/Kota dalam
mengatur dan mengurus
pembangunan sektor pariwisata.

Pasal 30
Pemerintah kabupaten/kota
berwenang:
a. menyusun dan
menetapkan rencana induk
pembangunan
kepariwisataan
kabupaten/kota;
b. menetapkan destinasi
pariwisata kabupaten/kota;
c. menetapkan daya tarik
wisata kabupaten/kota;
d. melaksanakan
pencatatan, dan pendataan
pendaftaran usaha
pariwisata;
e. mengatur
penyelenggaraan dan
pengelolaan
kepariwisataan di
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wilayahnya;
f. memfasilitasi dan
melakukan promosi
destinasi
pariwisata dan produk
pariwisata yang berada di
wilayahnya;
g. memfasilitasi
pengembangan daya tarik
wisata baru;
h. menyelenggarakan
pelatihan dan penelitian
kepariwisataan dalam
lingkup kabupaten/kota;
i. memelihara dan
melestarikan daya tarik
wisata yang
berada di wilayahnya;
j. menyelenggarakan
bimbingan masyarakat
sadar
wisata; dan
k. mengalokasikan
anggaran kepariwisataan.

e. mengatur
penyelenggaraan dan
pengelolaan
kepariwisataan di
wilayahnya;
f. memfasilitasi dan
melakukan promosi
destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yang
berada di wilayahnya;
g. memfasilitasi
pengembangan daya
Tarik wisata baru;
h. menyelenggarakan
pelatihan dan penelitian
kepariwisataan dalam
lingkup kabupaten/kota;
i. memelihara dan
melestarikan daya tarik
wisata yang berada di
wilayahnya;
j. menyelenggarakan
bimbingan masyarakat
sadar
wisata; dan
k. mengalokasikan
anggaran kepariwisataan.

TETAP
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Pasal 54 Ketentuan
Pasal 54 diubah
sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Produk, pelayanan,
dan pengelolaan usaha
pariwisata memiliki
standar usaha.
(2) Standar usaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dilakukan dengan
memenuhi ketentuan
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Produk, pelayanan,
dan pengelolaan usaha
pariwisata memiliki
standar usaha.
(2) Standar usaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
melalui sertifikasi usaha.
(3) Sertifikasi usaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)
dilakukan oleh lembaga
mandiri yang berwenang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

NASKAH AKADEMIK

ANALISIS

Perubahan dilakukan
pada perizinan sektor
pariwisata, dengan
mengubah konsepsi
kegiatan usaha dari
berbasis izin (license
approach) menjadi
penerapan standar dan
berbasis risiko (Risk
Based Approach/RBA).
Izin hanya untuk
kegiatan usaha yang
memiliki risiko tinggi
terhadap: kesehatan
(health), keselamatan
(safety), dan lingkungan
(environment) serta
kegiatan pengelolaan
sumber daya
alam.

• Dalam RUU Cika terkait paradigma
pemberian izin untuk usaha/kegiatan
diubah dari berbasis izin (licence
apporoach) menjadi penerapan
standar dan berbasis resiko (riskbased approach). Izin kegiatan
usaha hanya diterapkan untuk usaha
yang memiliki resiko tinggi, aktivitas
berisiko sedang hanya mengurus
standard; dan, kegiatan berisiko
rendah cukup melakukan registrasi
untuk mendapatkan NIB.

Kegiatan usaha dengan
risiko rendah hanya
mendaftarkan,
sedangkan kegiatan
usaha dengan risiko
menengah menggunakan
standar dimana penilaian
standar (comply)
dilakukan oleh profesi
bersertifikat. Standar
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• Kondisi eksisting saat ini
pemerintah menggunakan
pendekatan license aproach yang
membuat pelaku usaha dihadapkan
dengan banyak perizinan sebab
setiap izin memiliki regulasinya
sehingga menimbulkan tumpang
tindih persyaratan.
• Implikasi dari perubahan ini pelaku
usaha tidak lagi mengurus
serangkaian perizinan untuk
mendapatkan izin usaha karena izin
hanya diberikan kepada usahausaha yang memiliki risiko-risiko
tertentu.

USULAN KPPOD
Pasal 54

(1) Produk, pelayanan, dan
pengelolaan usaha
pariwisata memiliki standar
usaha.
(2) Standar usaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
dengan memenuhi
ketentuan Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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usaha bidang pariwisata
sudah diatur dalam PP
24/2018. Standar adalah
standar minimal dengan
acuan K3L.
PERUBAHAN PASAL
Ketentuan Pasal 56
dihapus

Pasal 56
(1) Pengusaha pariwisata
dapat mempekerjakan
tenaga kerja ahli warga
negara asing sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(2) Tenaga kerja ahli
warga negara asing
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih
dahulu mendapat
rekomendasi dari
organisasi asosiasi
pekerja profesional
kepariwisataan

Pemerintah memegang

• Penghapusan pasal 56 ini merujuk

Pasal 56

kendali terhadap

pada perubahan UU No.13 Tahun

kebijakan

2003 tentang ketenagakerjaan,

penyelengaraan urusan

dimana pada pasal 42 pemberi kerja

pemerintahan di bidang

yang mempekerjakan TKA wajib

kepariwisataan dalam

memiliki izin tertulis dari menteri

(1) Pengusaha pariwisata
dapat mempekerjakan
tenaga kerja ahli warga
negara asing sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

rangka mencipatakan

atau pejabat yang ditunjuk

kemudahan iklim usaha

kemudian dalam RUU Cika diubah

di bidang pariwisata dan

menjadi pemberi kerja yang

meberikan kemudahan

mempekerjakan TKA wajib memiliki

bagi badan usaha dalam

Rencana Pengesahan Penggunaan

berinvestasi di bidang

Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari

pariwisata

pemerintah pusat, sehingga
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rekomendasi dari organisasi asosiasi
pekerja profesional kepariwisataan
• Penghapusan pasal ini sebenarnya
merupakan simplifikasi perizinan
TKA, jika mengacu pada Perpres No.
20 Tahun 2018 TKA harus memiliki
beberapa izin diantaranya Rencana
Pengesahan Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal
Terbatas (VITAS), dan Izin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang kemudian di RUU Cika
hanya cukup memiliki RPTKA saja
dari pemerintah pusat.
• Implikasi penghapusan pasal ini
mempercepat proses perizinan
masuknya TKA untuk bekerja di
Indonesia yang secara tidak
langsung dapat mengancam peluang
pekerja lokal.
PERUBAHAN PASAL
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RUU CIPTA KERJA
Ketentuan Pasal 64
dihapus.
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NASKAH AKADEMIK

Pasal 64

ANALISIS
Sanksi perlu diterapkan melalui
mekanisme pencabutan izin usaha
(sanksi administrasi) dan
penghukuman (sanksi pidana).
Implikasi penghapusan ketentuan
sanksi pidana terhadap perbuatan
atau kelalaian yang merusak nilai
atau daya tarik pariwisata di daerah
dinilai tidak akan membuat efek jera
bagi pelaku yang melakukan
pengerusakan terhadap Daya Tarik
Wisata (DTW), tetap perlu adanya
penegakkan hukum/proses secara
hukum

(1) Setiap orang yang
dengan sengaja dan
melawan hukum merusak
fisik daya tarik wisata
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh)
tahun dan denda paling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang
karena kelalaiannya
danmelawan
hukum, merusak fisik,
atau mengurangi nilai
daya
tarik wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1
(satu)
tahun dan/atau denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

USULAN KPPOD

Pasal 64
(1) Setiap orang yang
dengan sengaja dan
melawan hukum merusak
fisik daya tarik wisata
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun
dan denda paling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang
karena kelalaiannya dan
melawan
hukum, merusak fisik, atau
mengurangi nilai daya
tarik wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
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Pasal 47
Ayat 1
Ketentuan Pasal 6
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Label merupakan setiap keterangan
mengenai info gambar, tulisan,
kombinasi keduanya, atau bentuk
lain yang disertakan pada pangan,
dimasukkan ke dalam, ditempelkan
pada, atau merupakan bagian
kemasan.
Label akan menentukan
penyampaian informasi terkait
produk sehingga dalam rangka
mencerdaskan konsumen dan
memandu konsumen dalam
pertimbangan memilih produk
dibutuhkan alih Bahasa dalam label
produk.
Sebenarnya ketentuan ini sudah
diatur dalam Permendag Nomor 75
Tahun 2015, tentang kewajiban
pencantuman label dalam berbahasa
Indonesia.
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ANALISIS KPPOD
Selama ini, banyak produk dari luar
Indonesia yang tidak
mengalihbahasakan.

Pasal 6

Pasal 6

(1) Setiap Pelaku
Usaha wajib
menggunakan atau
melengkapi label
berbahasa Indonesia
pada Barang yang
diperdagangkan di
dalam negeri

(1) Setiap Pelaku Usaha
wajib menggunakan atau
melengkapi label
berbahasa Indonesia pada
Barang yang
diperdagangkan di dalam
negeri.

(2) Setiap Pelaku
Usaha yang tidak
memenuhi ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi
administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penggunaan
atau kelengkapan label
berbahasa Indonesia
diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pada tahun 2017, Kemendag
menyatakan bahwa dari 582 jenis
produk beredar yang diawasi
terdapat sekitar 29,4% atau 171
produk yang tak sesuai ketentuan.
Bila dirinci dari 171 jenis produk yang
tak sesuai ketentuan, 47 produk di
antaranya melanggar ketentuan SNI,
66 melanggar ketentuan label dalam
Bahasa indonesia dan 58 jenis
produk sisanya melanggar ketentuan
manual dan kartu garansi.
Pengenaan sanksi administratif atas
pelanggaran terhadap ketentuan
penggunaan label berbahasa
Indonesia merupakan inovasi yang
bagus terkait produk hukum
Omnibus Law ini sehingga
berdampak positif pada tingkat
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USULAN KPPOD
Ketentuan Pasal 6 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6
(1) Setiap Pelaku Usaha
wajib menggunakan atau
melengkapi label berbahasa
Indonesia pada Barang yang
diperdagangkan di dalam
negeri

(2) Setiap Pelaku Usaha yang
tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi
administratif.
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(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
penggunaan atau
kelengkapan label
berbahasa Indonesia
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

ANALISIS KPPOD
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penggunaan bahasa Indonesia dalam
kehidupan sehari-hari dan
meningkatkan kebanggaan terhadap
bahasa Indonesia.
Pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran ketentuan
tersebut merupakan bentuk
keseriusan pemerintah terhadap
upaya implementasi penggunaan
label bahasa indonesia dalam suatu
produk dagang.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penggunaan atau
kelengkapan label berbahasa
Indonesia diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Label merupakan setiap keterangan
mengenai info gambar, tulisan,
kombinasi keduanya, atau bentuk
lain yang disertakan pada pangan,
dimasukkan ke dalam, ditempelkan
pada, atau merupakan bagian
kemasan.
Label akan menentukan
penyampaian informasi terkait
produk sehingga dalam rangka
mencerdaskan konsumen dan
memandu konsumen dalam
pertimbangan memilih produk
dibutuhkan alih Bahasa dalam label
produk.
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NA RUU CIPTA KERJA
Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 11
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut
mengenai Distribusi
Barang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut
mengenai Distribusi
Barang diatur dengan
Peraturan Menteri.
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ANALISIS KPPOD
Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik (hal. 70-71) menyebutkan
bahwa Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata
kelola dalam berbagai aspek
perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

USULAN KPPOD
TETAP
Ketentuan Pasal 11 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut
mengenai Distribusi Barang
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Ayat 3

NA RUU CIPTA KERJA
Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 14
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

ANALISIS KPPOD
Perubahan kewenangan pada ayat 1
bertentangan dengan asas
desentralisasi dan prinsip
eksternalitas dimana pemerintah
pusat terlalu mengintervensi ke
bawah terkait penataan pasar rakyat
yang kental akan kekhasan setiap
daerah dan tidak bisa diatur dengan
satu produk hukum dan kebijakan
yang sama rata. Penarikan
kewenangan terpusat berpotensi
melemahkan pengawasan karena
tidak melibatkan pemerintah daerah
dalam teknis pelaksanaannya.

USULAN KPPOD
PERUBAHAN AYAT

Ketentuan Pasal 14 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pengaturan teknis di NSPK
sebagaimana yang disampaikan
Pemerintah dalam Naskah Akademik
tidak bisa serta merta menjadi
jaminan sehingga pembagian
kewenangan antara pusat dan
daerah harus diatur dalam undangundang sebagaimana keberadaan UU
No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta
perubahannya yang mengatur
tentang pembagian kewenangan
Pasal 14

Pasal 14

Pasal 14
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(1) Pemerintah Pusat
melakukan pengaturan
tentang
pengembangan,
penataan dan
pembinaan yang
setara dan berkeadilan
terhadap pasar rakyat,
pusat perbelanjaan,
toko swalayan, dan
perkulakan untuk
menciptakan kepastian
berusaha dan
hubungan kerja sama
yang seimbang antara
pemasok dan
pengecer dengan tetap
memperhatikan
keberpihakan kepada
koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan
menengah.

(1) Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
melakukan pengaturan
tentang
pengembangan, penataan
dan pembinaan yang
setara
dan berkeadilan terhadap
Pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko
swalayan, dan perkulakan
untuk
menciptakan kepastian
berusaha dan hubungan
kerja
sama yang seimbang
antara pemasok dan
pengecer
dengan tetap
memperhatikan
keberpihakan kepada
koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan
menengah.

(2) Pengembangan,
penataan, dan
pembinaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui
pengaturan Perizinan

(2) Pengembangan,
penataan, dan pembinaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
melalui pengaturan
perizinan, tata ruang,
zonasi dengan

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

antara pusat dan daerah dalam suatu
produk undang-undang.

(1) Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan pengaturan
tentang pengembangan,
penataan dan pembinaan
yang setara dan berkeadilan
terhadap pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan,
dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian
berusaha dan hubungan
kerja
sama yang seimbang antara
pemasok dan pengecer
dengan tetap memperhatikan
keberpihakan kepada
koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah.

(2) Pengembangan,
penataan, dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui
pengaturan Perizinan
Berusaha, tata ruang, zonasi
dengan memperhatikan jarak
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Berusaha, tata ruang,
zonasi dengan
memperhatikan jarak
dan lokasi pendirian,
kemitraan, dan kerja
sama usaha.

memperhatikan jarak dan
lokasi pendirian,
kemitraan, dan kerja
sama usaha.

dan lokasi pendirian,
kemitraan, dan kerja sama
usaha.

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha,
tata ruang, dan zonasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengaturan
perizinan, tata ruang, dan
zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan
Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha, tata ruang, dan
zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 4

-

Ketentuan Pasal 15
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

Pasal 15

(1) Gudang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf d
merupakan salah satu
sarana Perdagangan
untuk mendorong
kelancaran Distribusi
Barang yang

(1) Gudang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf d
merupakan salah satu
sarana Perdagangan
untuk mendorong
kelancaran Distribusi
Barang yang
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Perubahan pada ayat 2 berkaitan
dengan perubahan nomenklatur
perizinan dan penambahan
kewenangan pemerintah pusat di
dalamnya.

PERUBAHAN AYAT

Kewenangan penerbitan TDG
menurut Pasal 4 Permendag 90/2014
berada pada Menteri Pedagangan
yang dapat dilimpahkan kepada
gubernur khusus untuk Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)
dan bupati/walikota. Gubernur DKI
Jakarta dan bupati/walikota dapat
melimpahkan kewenangan
penerbitan TDG kepada kepala dinas
yang membidangi perdagangan atau

Pasal 15

Ketentuan Pasal 15 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Gudang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf d merupakan
salah satu sarana
Perdagangan untuk
mendorong kelancaran
Distribusi Barang yang
diperdagangkan di dalam
negeri dan ke luar negeri.

RUU CIPTA KERJA
diperdagangkan di
dalam negeri dan ke
luar negeri.
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diperdagangkan di dalam
negeri dan ke luar negeri.

(2) Setiap pemilik
gudang wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(2) Gudang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
wajib
didaftarkan oleh setiap
pemilik Gudang sesuai
dengan
penggolongan Gudang
menurut luas dan
kapasitas
penyimpanannya.

(3) Setiap pemilik
gudang yang tidak
memenuhi Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dikenai sanksi
administratif.

(3) Setiap pemilik Gudang
yang tidak melakukan
pendaftaran Gudang
sebagaimana dimaksud
pada ayat
(2) dikenai sanksi
administratif berupa
penutupan
Gudang untuk jangka
waktu tertentu dan/atau
denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

kepala unit Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP).
UU 23/2014 sendiri menempatkan
urusan pergudangan sebagai urusan
Pemerintah Kabupaten dan Kota
sebagaimana yang terlampir dalam
Lampiran DD.
Keberadaan ketentuan ini
menegaskan kembali pengaturan
pemberian perizinan berusaha dalam
PP 24/2018. Pada tataran proses
dalam implementasi OSS, pemberian
perizinan berusaha oleh Pemerintah
Pusat merupakan upaya untuk
melakukan simplifikasi terhadap
proses bisnis dari perizinan berusaha.
Akan tetapi, proses perizinan tidak
hanya berhenti pada tahapan
"mendapatkan dokumen izin”saja.
Artinya, pengawasan dan pembinaan
merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari proses tersebut.
Pemerintah Daerah menilai peran
pembinaan dan pengawasan atas
dokumen izin dan pelaksanaan izin
dengan sendirinya hilang ketika
perizinan berusaha diberikan Pusat
(dengan simbol garuda). Hal itu
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(2) Setiap pemilik gudang
wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Lembaga OSS
berdasarkan otorisasi
Pemerintah Pusat atau
Daerah

(3) Setiap pemilik gudang
yang tidak memenuhi
Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi
administratif.

RUU CIPTA KERJA
(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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(4) Ketentuan mengenai
tata cara pendaftaran
Gudang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dalam
Peraturan Menteri.

ANALISIS KPPOD
berimplikasi pada pelaksanaan di
level daerah, dimana jika ada
persoalan hukum, Pemerintah
Daerah tidak memiliki posisi hukum
untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan.
Berangkat dari persoalan tersebut,
pada proses perizinan berusaha,
Pusat dan Daerah berbagi peran.
Pusat mengendalikan dan mengatur
platform layanan perizinan (OSS).
Sementara Daerah tetap menjadi
pihak yang memberi otorisasi atas
perizinan berusaha.

(5) Ketentuan mengenai
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur
dengan atau
berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

USULAN KPPOD
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Penghilangan ketentuan denda pada
ayat 3 melemahkan kekuatan dari
pasal ini mengingat denda yang
termaktub pada ayat sebelumnya
cukup besar dan bisa meredam
potensi pelanggaran ayat ini
sehingga hilangnya nomina denda
pada ayat tersebut berpotensi
meningkatkan pelanggaran akan
ketentuan ini.
Ayat 5

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja
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Perubahan pada ayat ini terletak
pada ayat 2 dan 3. Perubahan pada
ayat 2 berupa penghapusan jenis
sanksi atas pelanggaran ayat 1
berpotensi menimbulkan pelemahan

TETAP
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Ketentuan Pasal 17
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

ANALISIS KPPOD
terhadap upaya penegakan pasal ini.
Perubahan pada ayat 3 sudah pas
mengingat pergeseran wewenang
dari menteri ke pemerintah pusat
pada pasal ini mengikuti perubahan
wewenang pada pasal-pasal lainnya
di RUU Cipta Kerja ini.

USULAN KPPOD
Ketentuan Pasal 17 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

Pasal 17

Pasal 17

(1) Setiap pemilik,
pengelola, atau
penyewa Gudang yang
melakukan
penyimpanan Barang
yang ditujukan untuk
diperdagangkan harus
menyelenggarakan
pencatatan
administrasi paling
sedikit berupa jumlah
Barang yang disimpan
dan jumlah Barang
yang masuk dan yang
keluar dari Gudang.

(1) Setiap pemilik,
pengelola, atau penyewa
Gudang yang
melakukan penyimpanan
Barang yang ditujukan
untuk
diperdagangkan harus
menyelenggarakan
pencatatan
administrasi paling sedikit
berupa jumlah Barang
yang
disimpan dan jumlah
Barang yang masuk dan
yang
keluar dari Gudang.

(1) Setiap pemilik, pengelola,
atau penyewa Gudang yang
melakukan penyimpanan
Barang yang ditujukan untuk
diperdagangkan harus
menyelenggarakan
pencatatan administrasi
paling sedikit berupa jumlah
Barang yang disimpan dan
jumlah Barang yang masuk
dan yang keluar dari
Gudang.
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(2) Setiap pemilik,
pengelola, atau
penyewa Gudang yang
tidak
menyelenggarakan
pencatatan
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.

(2) Setiap pemilik,
pengelola, atau penyewa
Gudang yang
tidak menyelenggarakan
pencatatan administrasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai
sanksi
administratif berupa
pencabutan perizinan di
bidang
Perdagangan.

(2) Setiap pemilik, pengelola,
atau penyewa Gudang yang
tidak menyelenggarakan
pencatatan administratif
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pencatatan
administratif Barang
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pencatatan
administrasi Barang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pencatatan
administratif Barang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 6
Ketentuan Pasal 24
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Penjelasan ayat (3)
mengenai pengecualian
IUMK untuk memiliki
perizinan di bidang
perdagangan perlu
dinaikan menjadi satu
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Penghapusan ayat 2 UU 7 Tahun
2014 yang mengatur pendelegasian
perizinan ke pemerintah daerah
bertentangan dengan asas
desentralisasi dan prinsip
eksternalitas. Pengecualian

PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 24 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 24

Pasal 24

(1) Setiap Pelaku
Usaha yang melakukan
kegiatan usaha
Perdagangan wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(1) Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan
usaha
Perdagangan wajib
memiliki perizinan di
bidang
Perdagangan yang
diberikan oleh Menteri.

(2) Pemerintah Pusat
dapat memberikan
pengecualian terhadap
kewajiban pemenuhan
Perizinan Berusaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1).

(2) Menteri dapat
melimpahkan atau
mendelegasikan
pemberian perizinan
kepada Pemerintah
Daerah atau
instansi teknis tertentu.

(3) Setiap Pelaku
Usaha yang tidak
melakukan
pemenuhan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.

(3) Menteri dapat
memberikan pengecualian
terhadap
kewajiban memiliki
perizinan di bidang
Perdagangan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

NA RUU CIPTA KERJA
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pasal tersendiri
sehingga tegas bahwa
untuk usaha mikro tidak
diperlukan perizinan
melainkan hanya IUMK
yang bersifat
pendaftaran. Hal ini
sejalan dengan tujuan
penyederhanaan dan
membantu kemudahan
perizinan mikro.

kepemilikan perizinan berusaha harus
ditetapkan berdasarkan indikatorindikator tertentu mengingat
keberadaan SIUP diperlukan sebagai
alat kontrol terhadap jenis usaha
yang beroperasi di daerah guna
meminimalisir eksternalitas negatif
dari keberadaan usaha tersebut.

Potensi Implikasi :
Penghapusan golongan
SIUP mikro dan
merubah IUMK menjadi
pendaftaran atau
pendataan akan
berdampak masif
terhadap berkurangnya
pemasukan daerah
karena selama ini SIUP
usaha mikro maupun
kecil hanya mengenal
SIUP yang diperoleh
melalui kecamatan,
kelurahan atau
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Merujuk implementasi OSS, pada
dimensi proses, pemberian perizinan
berusaha oleh Pemerintah Pusat
merupakan upaya untuk
mensimplifikasi business process
perizinan berusaha. Namun, proses
perizinan tidak hanya berhenti pada
tahapan"mendapatkan dokumen
izin". Pengawasan dan pembinaan
merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari proses tersebut.
Karena itu, ketika perizinan berusaha
diberikan Pusat (dengan simbol
garuda), Pemerintah Daerah menilai
peran pembinaan dan pengawasan
atas dokumen izin dan pelaksanaan
izin dengan sendirinya hilang.
Artinya, jika ada persoalan hukum,

USULAN KPPOD
Pasal 24

(1) Setiap Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan usaha
Perdagangan wajib wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari Lembaga OSS
berdasarkan otorisasi
Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerahdapat
memberikan pengecualian
terhadap kewajiban
pemenuhan Perizinan
Berusaha.

(3) Setiap Pelaku Usaha yang
tidak melakukan pemenuhan
Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
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(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha di
bidang Perdagangan
sebagaimana pada
ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai perizinan di
bidang
Perdagangan
sebagaimana pada ayat
(1) dan pengecualiannya
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan
Menteri.

pemerintah kab/kota
dengan sejumlah tarif.
Perlu sosialisasi yang
luas tidak hanya kepada
jajaran pemerintah dan
pelaku usaha, namun
juga perbankan dengan
adanya perubahan ini
agar usaha mikro yang
mengajukan kredit tidak
lagi dipersyaratkan
SIUP.

Pemerintah Daerah tidak memiliki
posisi hukum untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan.
Berangkat dari persoalan tersebut,
pada proses perizinan berusaha,
Pusat dan Daerah berbagi peran.
Pusat mengendalikan dan mengatur
platform layanan perizinan (OSS).
Sementara Daerah tetap menjadi
pihak yang memberi otorisasi atas
perizinan berusaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan Berusaha
di bidang Perdagangan
sebagaimana pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik (hal. 70-71) menyebutkan
bahwa Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata
kelola dalam berbagai aspek
perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar

TETAP

Ayat 7
Ketentuan Pasal 30
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30

Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat
dapat meminta data
dan/atau
informasi kepada
Pelaku Usaha
mengenai persediaan
Barang kebutuhan
pokok dan/atau
Barang penting.

(1) Menteri dapat
meminta data dan/atau
informasi kepada
Pelaku Usaha mengenai
persediaan Barang
kebutuhan
pokok dan/atau Barang
penting.
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Ketentuan Pasal 30 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30
(1) Pemerintah Pusat dapat
meminta data dan/atau
informasi kepada Pelaku
Usaha mengenai persediaan
Barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting.

RUU CIPTA KERJA
(2) Pelaku Usaha
dilarang melakukan
manipulasi data
dan/atau informasi
mengenai persediaan
Barang kebutuhan
pokok dan/atau
Barang penting.
Ayat 8
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(2) Pelaku Usaha dilarang
melakukan manipulasi
data
dan/atau informasi
mengenai persediaan
Barang
kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting.
-

Ketentuan Pasal 33
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
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pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

(2) Pelaku Usaha dilarang
melakukan manipulasi data
dan/atau informasi mengenai
persediaan Barang
kebutuhan pokok dan/atau
Barang penting.

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik (hal. 70-71) menyebutkan
bahwa Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata
kelola dalam berbagai aspek
perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan

TETAP
Ketentuan Pasal 33 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 33

Pasal 33

(1) Produsen atau
Importir yang tidak
memenuhi ketentuan
pendaftaran Barang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) wajib
menghentikan
kegiatan Perdagangan
Barang dan menarik
Barang dari:
1. distributor;
2. agen;
3. grosir;
4. pengecer; dan/atau
5. konsumen.

(1) Produsen atau
Importir yang tidak
memenuhi ketentuan
pendaftaran Barang
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1)
wajib menghentikan
kegiatan Perdagangan
Barang dan menarik
Barang dari:
a. distributor;
b. agen;
c. grosir;
d. pengecer; dan/atau
e. konsumen.

(2) Perintah
penghentian kegiatan
Perdagangan dan
penarikan dari
Distribusi terhadap
Barang
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Perintah penghentian
kegiatan Perdagangan
dan
penarikan dari Distribusi
terhadap Barang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri.

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu. Penghilangan detail sanksi
administratif akan melemahkan
penegakan terhadap pasal ini.

USULAN KPPOD

Pasal 33
(1) Produsen atau Importir
yang tidak memenuhi
ketentuan pendaftaran
Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) wajib menghentikan
kegiatan Perdagangan
Barang dan menarik Barang
dari:
1. distributor;
2. agen;
3. grosir;
4. pengecer; dan/atau
5. konsumen.

(2) Perintah penghentian
kegiatan Perdagangan dan
penarikan dari Distribusi
terhadap Barang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.
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(3) Produsen atau
Importir yang tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.
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(3) Produsen atau
Importir yang tidak
memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif
berupa pencabutan izin
usaha.

Ayat 9

(3) Produsen atau Importir
yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif.

-

Penghilangan detail sanksi
administratif akan melemahkan
penegakan terhadap pasal ini.
Pengaturan sanksi dalam undangundang akan menimbulkan kepastian
penegakkan regulasi mengingat
sanksi merupakan fungsi kontrol dari
keberadaan suatu regulasi.

Ketentuan Pasal 37
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37

Pasal 37

(1) Setiap Pelaku
Usaha wajib
memenuhi ketentuan
penetapan Barang
dan/atau Jasa yang
ditetapkan
sebagai Barang
dan/atau Jasa yang
dibatasi
Perdagangannya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2).

(1) Setiap Pelaku Usaha
wajib memenuhi
ketentuan
penetapan Barang
dan/atau Jasa yang
ditetapkan
sebagai Barang dan/atau
Jasa yang dibatasi
Perdagangannya
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 35 ayat (2).

USULAN KPPOD

TETAP
Ketentuan Pasal 37 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37
(1) Setiap Pelaku Usaha
wajib memenuhi ketentuan
penetapan Barang dan/atau
Jasa yang ditetapkan
sebagai Barang dan/atau
Jasa yang dibatasi
Perdagangannya
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2).
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(2) Setiap Pelaku
Usaha yang melanggar
ketentuan
penetapan Barang
dan/atau Jasa
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.
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(2) Setiap Pelaku Usaha
yang melanggar
ketentuan
penetapan Barang
dan/atau Jasa
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif
berupa pencabutan
perizinan di bidang
Perdagangan.

Ayat 10
Ketentuan Pasal 38
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38

Pasal 38

(1) Pemerintah Pusat
mengatur kegiatan
Perdagangan Luar
Negeri melalui
kebijakan dan
pengendalian di
bidang Ekspor dan
Impor.

(1) Pemerintah mengatur
kegiatan Perdagangan
Luar Negeri melalui
kebijakan dan
pengendalian di bidang
Ekspor dan Impor.

USULAN KPPOD

(2) Setiap Pelaku Usaha yang
melanggar ketentuan
penetapan Barang dan/atau
Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif.

1. Memberikan peluang
yang lebih luas dan
optimal terhadap
penerapan,
penggunaan, dan/atau
pemanfaatan produk
invensi dan inovasi
nasional di luar negeri;
2. Memberikan
pelindungan yang
optimal dan konstruktif
terhadap produk inovasi
nasional untuk
memperoleh dan/atau
mengembangkan akses
pasar di luar negeri; dan
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik (hal. 70-71) menyebutkan
bahwa Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata
kelola dalam berbagai aspek
perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundang-

TETAP
Ketentuan Pasal 38 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38
(1) Pemerintah Pusat
mengatur kegiatan
Perdagangan Luar Negeri
melalui kebijakan dan
pengendalian di bidang
Ekspor dan Impor.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(2) Kebijakan dan
pengendalian
Perdagangan Luar
Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diarahkan untuk:
a. peningkatan daya
saing produk Ekspor
Indonesia;
b. peningkatan dan
perluasan akses Pasar
di luar negeri;
c. peningkatan
kemampuan Eksportir
dan Importir
sehingga menjadi
Pelaku Usaha yang
andal; dan
d. peningkatan dan
pengembangan produk
invensi dan inovasi
nasional yang diekspor
ke luar negeri

(2) Kebijakan dan
pengendalian
Perdagangan Luar Negeri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan
untuk:
a. peningkatan daya saing
produk Ekspor Indonesia;
b. peningkatan dan
perluasan akses Pasar di
luar negeri; dan
c. peningkatan
kemampuan Eksportir dan
Importir sehingga menjadi
Pelaku Usaha yang andal.

NA RUU CIPTA KERJA
3. Menjamin
pemanfaatan hasil
invensi dan inovasi
untuk pembangunan
nasional.
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undangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

(2) Kebijakan dan
pengendalian Perdagangan
Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk:
a. peningkatan daya saing
produk Ekspor Indonesia;
b. peningkatan dan
perluasan akses Pasar di luar
negeri;
c. peningkatan kemampuan
Eksportir dan Importir
sehingga menjadi Pelaku
Usaha yang andal; dan
d. peningkatan dan
pengembangan produk
invensi dan inovasi nasional
yang diekspor ke luar negeri

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(3) Kebijakan
Perdagangan Luar
Negeri paling sedikit
meliputi:
a. peningkatan jumlah
dan jenis serta nilai
tambah produk
ekspor;
b. pengharmonisasian
Standar dan prosedur
kegiatan
Perdagangan dengan
negara mitra dagang;
c. penguatan
kelembagaan di sektor
Perdagangan Luar
Negeri;
d. pengembangan
sarana dan prasarana
penunjang
Perdagangan Luar
Negeri; dan
e. pelindungan dan
pengamanan
kepentingan
nasional dari dampak
negatif Perdagangan
Luar Negeri.

(3) Kebijakan
Perdagangan Luar Negeri
paling sedikit meliputi:
a. peningkatan jumlah
dan jenis serta nilai
tambah produk ekspor;
b. pengharmonisasian
Standar dan prosedur
kegiatan Perdagangan
dengan negara mitra
dagang;
c. penguatan
kelembagaan di sektor
Perdagangan Luar
Negeri;
d. pengembangan sarana
dan prasarana penunjang
Perdagangan Luar Negeri;
dan
e. pelindungan dan
pengamanan kepentingan
nasional dari dampak
negatif Perdagangan Luar
Negeri.

NA RUU CIPTA KERJA
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(3) Kebijakan Perdagangan
Luar Negeri paling sedikit
meliputi:
a. peningkatan jumlah dan
jenis serta nilai tambah
produk ekspor;
b. pengharmonisasian
Standar dan prosedur
kegiatan Perdagangan
dengan negara mitra
dagang;
c. penguatan kelembagaan di
sektor Perdagangan
Luar Negeri;
d. pengembangan sarana
dan prasarana penunjang
Perdagangan Luar Negeri;
dan
e. pelindungan dan
pengamanan kepentingan
nasional dari dampak negatif
Perdagangan Luar Negeri.
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(4) Pengendalian
Perdagangan Luar
Negeri meliputi:
a. Perizinan
Berusaha/persetujuan;
b. Standar; dan
c. pelarangan dan
pembatasan.

(4) Pengendalian
Perdagangan Luar Negeri
meliputi:
a. perizinan;
b. Standar; dan
c. pelarangan dan
pembatasan.

Ayat 11

NA RUU CIPTA KERJA

Pasal 42

Pasal 42

(1) Ekspor Barang
dilakukan oleh Pelaku
Usaha yang telah
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(1) Ekspor Barang
dilakukan oleh Pelaku
Usaha yang telah
terdaftar dan ditetapkan
sebagai Eksportir, kecuali
ditentukan lain oleh
Menteri.

(2) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai
penetapan sebagai
Eksportir
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan
Peraturan Menteri.

USULAN KPPOD
(4) Pengendalian
Perdagangan Luar Negeri
meliputi:
a. Perizinan
Berusaha/persetujuan;
b. Standar; dan
c. pelarangan dan
pembatasan.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 42
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang

TETAP
Ketentuan Pasal 42 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42
(1) Ekspor Barang dilakukan
oleh Pelaku Usaha yang telah
memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

RUU CIPTA KERJA
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perlu. Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 Tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat.
Ayat 12

-

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang

Ketentuan Pasal 43
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43

Pasal 43

(1) Eksportir
bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap
Barang yang diekspor.

(1) Eksportir bertanggung
jawab sepenuhnya
terhadap Barang yang
diekspor.

(2) Eksportir yang
tidak bertanggung
jawab terhadap
Barang yang diekspor
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.

(2) Eksportir yang tidak
bertanggung jawab
terhadap Barangyang
diekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi
administratif berupa
pencabutan perizinan,
persetujuan, pengakuan,
dan/atau penetapan di
bidang Perdagangan.
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TETAP
Ketentuan Pasal 43 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43
(1) Eksportir bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap
Barang yang diekspor.
(2) Eksportir yang tidak
bertanggung jawab terhadap
Barang yang diekspor
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata
cara pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengenaan
sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan
Menteri.

Ayat 13

NA RUU CIPTA KERJA

-

Ketentuan Pasal 45
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
(1) Impor Barang
hanya dapat dilakukan
oleh Importir yang
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(1) Impor Barang hanya
dapat dilakukan oleh
Importir yang memiliki
pengenal sebagai Importir
berdasarkan
penetapan Menteri.

(2) Dalam hal Impor
tidak dilakukan untuk
kegiatan usaha,
importir tidak
memerlukan Perizinan
Berusaha.

(2) Dalam hal tertentu,
Impor Barang dapat
dilakukan oleh Importir
yang tidak memiliki
pengenal sebagai
Importir.
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perlu. Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 Tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat. Penghilangan
detail sanksi administratif akan
melemahkan penegakan terhadap
pasal ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di

TETAP
Ketentuan Pasal 45 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
(1) Impor Barang hanya
dapat dilakukan oleh Importir
yang memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat.
(2) Dalam hal Impor tidak
dilakukan untuk kegiatan
usaha, importir tidak
memerlukan Perizinan
Berusaha.
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(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai
pengenal sebagai Importir
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Ayat 14

NA RUU CIPTA KERJA

-

Ketentuan Pasal 46
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46
(1) Importir
bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap
Barang yang diimpor.

(1) Importir bertanggung
jawab sepenuhnya
terhadap Barang yang
diimpor.

(2) Importir yang tidak
bertanggung jawab
atas Barang yang
diimpor sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.

(2) Importir yang tidak
bertanggung jawab atas
Barang yang diimpor
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif
berupa pencabutan
perizinan, persetujuan,
pengakuan, dan/atau
penetapan di bidang
Perdagangan.

ANALISIS KPPOD
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Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu. Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 Tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan Berusaha
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat.

TETAP

Penghilangan detail sanksi
administratif akan melemahkan
penegakan terhadap pasal ini.
Pengaturan sanksi dalam undangundang akan menimbulkan kepastian
penegakkan regulasi mengingat
sanksi merupakan fungsi kontrol dari
keberadaan suatu regulasi.
Harapannya detail sanksi dapat
diatur secara seksama dalam
Peraturan Pemerintah.
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Ketentuan Pasal 46 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46
(1) Importir bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap
Barang yang diimpor.
(2) Importir yang tidak
bertanggung jawab atas
Barang yang diimpor
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

RUU CIPTA KERJA
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(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata
cara pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan
Menteri.

Ayat 15

NA RUU CIPTA KERJA

Ketentuan Pasal 47
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47

(1) Setiap Importir
wajib mengimpor
Barang dalam
keadaan baru.

(1) Setiap Importir wajib
mengimpor Barang dalam
keadaan baru.

(2) Dalam hal tertentu
Pemerintah Pusat
dapat menetapkan
Barang yang diimpor
dalam keadaan tidak
baru.

(2) Dalam hal tertentu
Menteri dapat
menetapkan Barang
yang diimpor dalam
keadaan tidak baru.

USULAN KPPOD
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Pasal 47

ANALISIS KPPOD

247

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang

TETAP

Ketentuan Pasal 47 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47
(1) Setiap Importir wajib
mengimpor Barang dalam
keadaan baru.
(2) Dalam hal tertentu
Pemerintah Pusat dapat
menetapkan Barang yang
diimpor dalam keadaan tidak
baru.

RUU CIPTA KERJA
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
penetapan Barang
yang diimpor dalam
keadaan tidak baru
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan
PeraturanPemerintah.

UU TERDAMPAK
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(3) Penetapan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)
disampaikan kepada
menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

ANALISIS KPPOD
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perlu. Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 Tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penetapan Barang
yang diimpor dalam keadaan
tidak baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Penghapusan pasal ini berkaitan
dengan penghapusan peran
pemerintah daerah sehingga
bertentangan dengan asas
desentralisasi dan prinsip otonomi
daerah dimana pemerintah pusat
terlalu mengintervensi ke dalam
terkait penataan pasar rakyat yang
kental akan kekhasan setiap daerah
dan tidak bisa diatur dengan satu

PERUBAHAN AYAT

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penetapan
Barang yang diimpor
dalam keadaan tidak baru
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Menteri.

Ayat 16

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 49
dihapus.
Pasal 49
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Ketentuan Pasal 49 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49

RUU CIPTA KERJA
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(1) Untuk kegiatan Ekspor
dan Impor, Menteri
mewajibkan Eksportir dan
Importir untuk memiliki
perizinan yang dapat
berupa persetujuan,
pendaftaran, penetapan,
dan/atau pengakuan.
(2) Menteri mewajibkan
Eksportir dan Importir
untuk memiliki perizinan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam
melakukan Ekspor
sementara dan Impor
sementara.
(3) Menteri dapat
melimpahkan atau
mendelegasikan
pemberian perizinan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada
Pemerintah Daerah atau
instansi teknis
tertentu.

ANALISIS KPPOD
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produk hukum dan kebijakan yang
sama rata. Intervensi yang
berlebihan berpotensi melemahkan
pengawasan karena tidak melibatkan
pemerintah daerah dalam teknis
pelaksanaannya. Perubahan
kewenangan juga memiliki
konsekuensi fiskal dimana ada
potensi hilangnya pendapatan daerah
dari retribusi serta kehilangan
potensi pendapatan dari bea impor.
Pengaturan teknis di NSPK
sebagaimana yang disampaikan
Pemerintah dalam Naskah Akademik
tidak bisa serta merta menjadi
jaminan sehingga pembagian
kewenangan antara pusat dan
daerah harus diatur dalam undangundang sebagaimana keberadaan UU
No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta
perubahannya yang mengatur
tentang pembagian kewenangan
antara pusat dan daerah dalam suatu
produk undang-undang.

(1) Untuk kegiatan Ekspor
dan Impor, Pemerintah Pusat
mewajibkan Eksportir dan
Importir untuk memiliki
perizinan berusaha yang
dapat berupa persetujuan,
pendaftaran, penetapan,
dan/atau pengakuan.
(2) Pemerintah Pusat
mewajibkan Eksportir dan
Importir untuk memiliki
perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melakukan
Ekspor sementara dan Impor
sementara.
(3) Pemerintah Pusat dapat
melimpahkan atau
mendelegasikan pemberian
perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pemerintah
Daerah atau instansi teknis
tertentu.
(4) Dalam rangka
peningkatan daya saing
nasional Pemerintah Pusat
dapat mengusulkan
keringanan atau
penambahan pembebanan

(4) Dalam rangka
peningkatan daya saing
nasional Menteri dapat
mengusulkan keringanan
atau penambahan
pembebanan bea masuk
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terhadap Barang Impor
sementara.

bea masuk terhadap Barang
Impor sementara.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai perizinan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 17

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 51
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51

Pasal 51

(1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang
yang ditetapkan
sebagai Barang yang
dilarang untuk
diekspor.

(1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang yang
ditetapkan sebagai
Barang yang dilarang
untuk diekspor.

(2) Importir dilarang
mengimpor Barang
yang ditetapkan
sebagai Barang yang
dilarang untuk
diimpor.

(2) Importir dilarang
mengimpor Barang yang
ditetapkan sebagai
Barang yang dilarang
untuk diimpor.
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di

TETAP
Ketentuan Pasal 51 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51
(1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang yang
ditetapkan sebagai Barang
yang dilarang untuk
diekspor.

(2) Importir dilarang
mengimpor Barang yang
ditetapkan sebagai Barang
yang dilarang untuk diimpor.

RUU CIPTA KERJA
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
kriteria barang yang
dilarang sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
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(3) Barang yang dilarang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri

Ayat 18

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 52
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52

Pasal 52

(1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang
yang tidak sesuai
dengan ketentuan
pembatasan Barang
untuk diekspor.

(1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang yang
tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan
Barang untuk diekspor.

(2) Importir dilarang
mengimpor Barang
yang tidak sesuai
dengan ketentuan
pembatasan Barang
untuk diimpor.

(2) Importir dilarang
mengimpor Barang yang
tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan
Barang untuk diimpor.
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Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu. Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria barang
yang dilarang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan

TETAP
Ketentuan Pasal 52 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52
(1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang yang
tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan
Barang untuk diekspor.
(2) Importir dilarang
mengimpor Barang yang
tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan
Barang untuk diimpor.

RUU CIPTA KERJA
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
kriteria barang yang
dibatasi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
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(3) Barang yang dibatasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

ANALISIS KPPOD
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu. Selama ini kewenangan terkait
ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 Tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat. Penghapusan ayat
3 dalam draft lama dirasa sudah pas
mengingat pembatasan tersebut
dapat diatur dalam NSPK.
Penghilangan detail sanksi
administratif akan melemahkan
penegakan terhadap pasal ini.

(4) Setiap Eksportir yang
mengekspor Barang yang
tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan
Barang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenai
sanksi administratif
dan/atau sanksi lainnya
yang diatur dalam
peraturan perundangundangan.
(5) Setiap Importir yang
mengimpor Barang yang
tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan
Barang untuk diimpor
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenai
sanksi administratif
dan/atau sanksi lainnya
yang diatur dalam
peraturan perundangundangan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria barang
yang dibatasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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(6) Ketentuan mengenai
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat
(5) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Ayat 19

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 53
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

Pasal 53

(1) Eksportir yang
dikenai sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
52 ayat (4) terhadap
Barang ekspornya
dikuasai oleh negara
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Eksportir yang dikenai
sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (4)
terhadap Barang
ekspornya dikuasai oleh
negara sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Importir yang
dikenai sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
52 ayat (5) terhadap

(2) Importir yang dikenai
sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (5)
terhadap Barang
impornya wajib diekspor
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu. Selama ini kewenangan terkait

TETAP
Ketentuan Pasal 53 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53
(1) Eksportir yang dikenai
sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (4)
terhadap Barang ekspornya
dikuasai oleh negara sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Importir yang dikenai
sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (5)
terhadap Barang impornya
wajib diekspor kembali,
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Barang impornya wajib
diekspor kembali,
dimusnahkan oleh
Importir, atau
ditentukan lain oleh
Pemerintah Pusat.
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kembali, dimusnahkan
oleh Importir, atau
ditentukan lain oleh
Menteri.

Ayat 20

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 57
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57

Pasal 57

(1) Barang yang
diperdagangkan di
dalam negeri harus
memenuhi:
a. SNI yang telah
diberlakukan secara
wajib; atau
b. persyaratan teknis
yang telah
diberlakukan secara
wajib.

(1) Barang yang
diperdagangkan di dalam
negeri harus memenuhi:
a. SNI yang telah
diberlakukan secara
wajib; atau
b. persyaratan teknis
yang telah diberlakukan
secara wajib.

(2) Pelaku Usaha
dilarang
memperdagangkan
Barang di dalam
negeri yang tidak

(2) Pelaku Usaha dilarang
memperdagangkan
Barang di dalam negeri
yang tidak memenuhi SNI
yang telah diberlakukan
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ekspor dan impor diatur dalam PP
No. 38 Tahun 2007 dimana pada
lampiran dijleaskan bahwa pengambil
keputusan ekspor dan impor adalah
pemerintah pusat

dimusnahkan oleh Importir,
atau ditentukan lain oleh
Pemerintah Pusat.

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

TETAP
Ketentuan Pasal 57 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 57
(1) Barang yang
diperdagangkan di dalam
negeri harus memenuhi:
a. SNI yang telah
diberlakukan secara wajib;
atau
b. persyaratan teknis yang
telah diberlakukan secara
wajib.

(2) Pelaku Usaha dilarang
memperdagangkan Barang di
dalam negeri yang tidak
memenuhi SNI yang telah
diberlakukan secara wajib
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memenuhi SNI yang
telah diberlakukan
secara wajib atau
persyaratan teknis
yang telah
diberlakukan secara
wajib.

secara wajib atau
persyaratan teknis yang
telah diberlakukan secara
wajib.

atau persyaratan teknis yang
telah diberlakukan secara
wajib.

(3) Pemberlakuan SNI
atau persyaratan
teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Pemberlakuan SNI
atau persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri atau menteri
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi tugas dan
tanggung jawabnya.

(3) Pemberlakuan SNI atau
persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Pemberlakuan SNI
atau persyaratan
teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan
mempertimbangkan
aspek:
a. keamanan,
keselamatan,
kesehatan, dan
lingkungan hidup;
b. daya saing
produsen nasional dan
persaingan usaha yang
sehat;
c. kemampuan dan

(4) Pemberlakuan SNI
atau persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan
dengan
mempertimbangkan
aspek:
a. keamanan,
keselamatan, kesehatan,
dan lingkungan hidup;
b. daya saing produsen
nasional dan persaingan
usaha yang sehat;
c. kemampuan dan
kesiapan dunia usaha
nasional; dan/atau

(4) Pemberlakuan SNI atau
persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek:
a. keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan
hidup;
b. daya saing produsen
nasional dan persaingan
usaha yang sehat;
c. kemampuan dan kesiapan
dunia usaha nasional;
dan/atau
d. kesiapan infrastruktur
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kesiapan dunia usaha
nasional; dan/atau
d. kesiapan
infrastruktur lembaga
penilaian kesesuaian.

d. kesiapan infrastruktur
lembaga penilaian
kesesuaian.

lembaga penilaian
kesesuaian.

(5) Barang yang telah
diberlakukan SNI atau
persyaratan teknis
secara wajib
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) wajib dibubuhi
tanda SNI atau tanda
kesesuaian atau
dilengkapi sertifikat
kesesuaian yang diakui
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Barang yang telah
diberlakukan SNI atau
persyaratan teknis secara
wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
wajib dibubuhi tanda SNI
atau tanda kesesuaian
atau dilengkapi sertifikat
kesesuaian yang diakui
oleh Pemerintah.

(5) Barang yang telah
diberlakukan SNI atau
persyaratan teknis secara
wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dibubuhi
tanda SNI atau tanda
kesesuaian atau dilengkapi
sertifikat kesesuaian yang
diakui oleh Pemerintah
Pusat.

(6) Barang yang
diperdagangkan dan
belum diberlakukan
SNI secara wajib dapat
dibubuhi tanda SNI
atau tanda kesesuaian
sepanjang telah
dibuktikan dengan
sertifikat produk
penggunaan tanda SNI
atau sertifikat
kesesuaian.

(6) Barang yang
diperdagangkan dan
belum diberlakukan
SNI secara wajib dapat
dibubuhi tanda SNI atau
tanda kesesuaian
sepanjang telah
dibuktikan dengan
sertifikat produk
penggunaan tanda SNI
atau sertifikat kesesuaian.

(6) Barang yang
diperdagangkan dan belum
diberlakukan SNI secara
wajib dapat dibubuhi tanda
SNI atau tanda kesesuaian
sepanjang telah dibuktikan
dengan sertifikat produk
penggunaan tanda SNI atau
sertifikat kesesuaian.
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(7) Pelaku Usaha yang
memperdagangkan
Barang yang telah
diberlakukan SNI atau
persyaratan teknis
secara wajib, tetapi
tidak membubuhi
tanda SNI, tanda
kesesuaian, atau tidak
melengkapi sertifikat
kesesuaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5) dikenai sanksi
administratif.

(7) Pelaku Usaha yang
memperdagangkan
Barang yang telah
diberlakukan SNI atau
persyaratan teknis secara
wajib, tetapi tidak
membubuhi tanda SNI,
tanda kesesuaian,
atau tidak melengkapi
sertifikat kesesuaian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dikenai
sanksi administratif
berupa penarikan Barang
dari Distribusi.

Ayat 21

NA RUU CIPTA KERJA

Penghilangan detail sanksi
administratif sebagaimana perubahan
pada ayat (6) akan melemahkan
penegakan terhadap pasal ini.
Pengaturan sanksi dalam undangundang akan menimbulkan kepastian
penegakkan regulasi mengingat
sanksi merupakan fungsi kontrol dari
keberadaan suatu regulasi

Ketentuan Pasal 60
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60

(1) Penyedia Jasa
dilarang
memperdagangkan
Jasa di dalam negeri
yang tidak memenuhi
SNI, persyaratan
teknis, atau kualifikasi
yang telah

(1) Penyedia Jasa dilarang
memperdagangkan Jasa
di dalam negeri yang
tidak memenuhi SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi yang telah
diberlakukan secara
wajib.

USULAN KPPOD
(7) Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang
yang telah diberlakukan SNI
atau persyaratan teknis
secara wajib, tetapi tidak
membubuhi tanda SNI, tanda
kesesuaian, atau tidak
melengkapi sertifikat
kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
dikenai sanksi administratif.

-

Pasal 60

ANALISIS KPPOD
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TETAP
Ketentuan Pasal 60 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60
(1) Penyedia Jasa dilarang
memperdagangkan Jasa di
dalam negeri yang tidak
memenuhi SNI, persyaratan
teknis, atau kualifikasi yang
telah diberlakukan secara
wajib.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

diberlakukan secara
wajib.
(2) Pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri atau menteri
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi tugas dan
tanggung jawabnya.

(2) Pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan
mempertimbangkan
aspek:
1. keamanan,
keselamatan,
kesehatan, dan
lingkungan hidup;
2. daya saing
produsen nasional dan
persaingan usaha yang
sehat;
3. kemampuan dan
kesiapan dunia usaha
nasional;
4. kesiapan

(3) Pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan
dengan
mempertimbangkan
aspek:
a. keamanan,
keselamatan, kesehatan,
dan lingkungan hidup;
b. daya saing produsen
nasional dan persaingan
usaha yang sehat;
c. kemampuan dan
kesiapan dunia usaha
nasional;
d. kesiapan infrastruktur
lembaga penilaian
kesesuaian; dan/atau

(3) Pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek:
1. keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan
hidup;
2. daya saing produsen
nasional dan persaingan
usaha yang sehat;
3. kemampuan dan kesiapan
dunia usaha nasional;
4. kesiapan infrastruktur
lembaga penilaian
kesesuaian; dan/atau
5. budaya, adat istiadat, atau
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infrastruktur lembaga
penilaian kesesuaian;
dan/atau
5. budaya, adat
istiadat, atau tradisi
berdasarkan
kearifan lokal.

e. budaya, adat istiadat,
atau tradisi berdasarkan
kearifan lokal.

tradisi berdasarkan
kearifan lokal.

(4) Jasa yang telah
diberlakukan SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) wajib dilengkapi
dengan sertifikat
kesesuaian yang diakui
oleh Pemerintah Pusat.

(4) Jasa yang telah
diberlakukan SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
wajib dilengkapi dengan
sertifikat kesesuaian yang
diakui oleh Pemerintah.

(4) Jasa yang telah
diberlakukan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib dilengkapi
dengan sertifikat kesesuaian
yang diakui oleh Pemerintah
Pusat.

(5) Jasa yang
diperdagangkan dan
memenuhi SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi yang
belum diberlakukan
secara wajib dapat
menggunakan
sertifikat kesesuaian
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Jasa yang
diperdagangkan dan
memenuhi SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi yang belum
diberlakukan secara wajib
dapat menggunakan
sertifikat kesesuaian
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(5) Jasa yang
diperdagangkan dan
memenuhi SNI, persyaratan
teknis, atau kualifikasi yang
belum diberlakukan secara
wajib dapat menggunakan
sertifikat kesesuaian sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(6) Penyedia Jasa
yang
memperdagangkan
Jasa yang telah
diberlakukan SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib, tetapi tidak
dilengkapi sertifikat
kesesuaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) dikenai sanksi
administratif.
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(6) Penyedia Jasa yang
memperdagangkan Jasa
yang telah diberlakukan
SNI, persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib, tetapi tidak
dilengkapi sertifikat
kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
dikenai sanksi
administratif berupa
penghentian kegiatan
usaha.

Ayat 22

USULAN KPPOD
(6) Penyedia Jasa yang
memperdagangkan Jasa
yang telah diberlakukan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib,
tetapi tidak dilengkapi
sertifikat kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikenai sanksi
administratif.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 61
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61

ANALISIS KPPOD

Pasal 61
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang

TETAP

Ketentuan Pasal 61 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(1) Tanda SNI, tanda
kesesuaian, atau
sertifikat kesesuaian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
60 ayat (4) diterbitkan
oleh lembaga penilaian
kesesuaian yang
terakreditasi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(1) Tanda SNI, tanda
kesesuaian, atau sertifikat
kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) diterbitkan oleh
lembaga penilaian
kesesuaian yang
terakreditasi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal lembaga
penilaian kesesuaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) belum ada yang
terakreditasi,
Pemerintah Pusat
dapat menunjuk
lembaga penilaian
kesesuaian dengan
persyaratan dan dalam
jangka waktu tertentu.

(2) Dalam hal lembaga
penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum ada
yang terakreditasi,
Menteri atau menteri
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi tugas dan
tanggung jawabnya dapat
menunjuk lembaga
penilaian kesesuaian
dengan persyaratan dan
dalam jangka waktu
tertentu.

(3) Lembaga penilaian
kesesuaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus

(3) Lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus
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diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

(1) Tanda SNI, tanda
kesesuaian, atau sertifikat
kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) diterbitkan oleh
lembaga penilaian
kesesuaian yang terakreditasi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal lembaga
penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum ada yang
terakreditasi, Pemerintah
Pusat dapat menunjuk
lembaga penilaian
kesesuaian dengan
persyaratan dan dalam
jangka waktu tertentu.

(3) Lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus terdaftar di
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terdaftar di lembaga
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

UU TERDAMPAK
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terdaftar di lembaga yang
ditetapkan oleh Menteri.

Ayat 23

-

Pasal 63

Pasal 63

Penyedia Jasa yang
memperdagangkan
Jasa yang tidak
dilengkapi dengan
sertifikat kesesuaian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
60 ayat (4) dikenai
sanksi administratif.

Penyedia Jasa yang
memperdagangkan Jasa
yang tidak dilengkapi
dengan sertifikat
kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa
penghentian kegiatan
Perdagangan Jasa.

Ayat 24

USULAN KPPOD
lembaga yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 63
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

-

Ketentuan Pasal 65
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65

ANALISIS KPPOD

Pasal 65
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Penghilangan detail sanksi
administratif sebagaimana perubahan
pada pasal 63 akan melemahkan
penegakan terhadap pasal ini.
Pengaturan sanksi dalam undangundang akan menimbulkan kepastian
penegakkan regulasi mengingat
sanksi merupakan fungsi kontrol dari
keberadaan suatu regulasi

TETAP

Penghilangan detail sanksi
administratif sebagaimana perubahan
pada pasal 65 ayat 6 akan
melemahkan penegakan terhadap
pasal ini. Pengaturan sanksi dalam
undang-undang akan menimbulkan
kepastian penegakkan regulasi

TETAP

Ketentuan Pasal 63 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63
Penyedia Jasa yang
memperdagangkan Jasa
yang tidak dilengkapi dengan
sertifikat kesesuaian
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (4)
dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 65 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65
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(1) Setiap Pelaku
Usaha yang
memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik wajib
menyediakan data
dan/atau informasi
secara lengkap dan
benar.

(1) Setiap Pelaku Usaha
yang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik wajib
menyediakan data
dan/atau informasi secara
lengkap dan benar.

(2) Setiap Pelaku
Usaha dilarang
memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik yang
tidak sesuai dengan
data dan/atau
informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1).

(2) Setiap Pelaku Usaha
dilarang
memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik yang
tidak sesuai dengan data
dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(2) Setiap Pelaku Usaha
dilarang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai
dengan data dan/atau
informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan sistem
elektronik
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi
ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang
Informasi dan
Transaksi Elektronik.

(3) Penggunaan sistem
elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi
ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.

(3) Penggunaan sistem
elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi ketentuan
yang diatur dalam UndangUndang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

mengingat sanksi merupakan fungsi
kontrol dari keberadaan suatu
regulasi
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(1) Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan
menggunakan sistem
elektronik wajib menyediakan
data dan/atau informasi
secara lengkap dan benar.
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(4) Data dan/atau
informasi sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. identitas dan
legalitas Pelaku Usaha
sebagai produsen atau
Pelaku Usaha
Distribusi;
b. persyaratan teknis
Barang yang
ditawarkan;
c. persyaratan teknis
atau kualifikasi Jasa
yang ditawarkan;
d. harga dan cara
pembayaran Barang
dan/atau Jasa; dan
e. cara penyerahan
Barang.

(4) Data dan/atau
informasi sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. identitas dan legalitas
Pelaku Usaha sebagai
produsen atau Pelaku
Usaha Distribusi;
b. persyaratan teknis
Barang yang ditawarkan;
c. persyaratan teknis atau
kualifikasi Jasa yang
ditawarkan;
d. harga dan cara
pembayaran Barang
dan/atau Jasa; dan
e. cara penyerahan
Barang.

(4) Data dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. identitas dan legalitas
Pelaku Usaha sebagai
produsen atau Pelaku Usaha
Distribusi;
b. persyaratan teknis Barang
yang ditawarkan;
c. persyaratan teknis atau
kualifikasi Jasa yang
ditawarkan;
d. harga dan cara
pembayaran Barang
dan/atau Jasa; dan
e. cara penyerahan Barang.

(5) Dalam hal terjadi
sengketa terkait
dengan transaksi
dagang melalui sistem
elektronik, orang atau
badan usaha yang
sedang bersengketa
dapat menyelesaikan
sengketa tersebut
melalui pengadilan
atau melalui

(5) Dalam hal terjadi
sengketa terkait dengan
transaksi dagang melalui
sistem elektronik, orang
atau badan usaha yang
sedang bersengketa
dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui
pengadilan atau melalui
mekanisme penyelesaian
sengketa lainnya.

(5) Dalam hal terjadi
sengketa terkait dengan
transaksi dagang melalui
sistem elektronik, orang atau
badan usaha yang sedang
bersengketa dapat
menyelesaikan sengketa
tersebut melalui pengadilan
atau melalui mekanisme
penyelesaian sengketa
lainnya.
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mekanisme
penyelesaian sengketa
lainnya.
(6) Setiap Pelaku
Usaha yang
memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik yang
tidak menyediakan
data dan/atau
informasi secara
lengkap dan benar
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.

(6) Setiap Pelaku Usaha
yang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik
yang tidak menyediakan
data dan/atau informasi
secara lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif
berupa pencabutan izin.

Ayat 25

(6) Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan
menggunakan sistem
elektronik yang tidak
menyediakan data dan/atau
informasi secara lengkap dan
benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 74
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 74

Pasal 74

(1) Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan
terhadap Pelaku Usaha
dalam rangka

(1) Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan
terhadap Pelaku Usaha
dalam rangka
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena

TETAP

Ketentuan Pasal 74 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 74
(1) Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan
terhadap Pelaku Usaha
dalam rangka

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

pengembangan Ekspor
untuk perluasan akses
Pasar bagi Barang dan
Jasa produksi dalam
negeri.

pengembangan Ekspor
untuk perluasan akses
Pasar bagi Barang dan
Jasa produksi dalam
negeri.

(2) Pembinaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa
pemberian insentif,
fasilitas, informasi
peluang Pasar,
bimbingan teknis,
serta bantuan promosi
dan pemasaran untuk
pengembangan
Ekspor.

(2) Pembinaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
berupa pemberian
insentif, fasilitas,
informasi peluang Pasar,
bimbingan teknis, serta
bantuan promosi dan
pemasaran untuk
pengembangan Ekspor.

(3) Pemerintah Pusat
dapat mengusulkan
insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) berupa insentif
fiskal dan/atau
nonfiskal dalam upaya
meningkatkan daya
saing Ekspor Barang
dan/atau Jasa
produksi dalam negeri.

(3) Menteri dapat
mengusulkan insentif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
berupa insentif fiskal
dan/atau nonfiskal dalam
upaya meningkatkan daya
saing Ekspor Barang
dan/atau Jasa produksi
dalam negeri.
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terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

pengembangan Ekspor untuk
perluasan akses Pasar bagi
Barang dan Jasa produksi
dalam negeri.
(2) Pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa pemberian
insentif, fasilitas, informasi
peluang Pasar, bimbingan
teknis, serta bantuan
promosi dan pemasaran
untuk pengembangan
Ekspor.

(3) Pemerintah Pusat dapat
mengusulkan insentif
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa insentif fiskal
dan/atau nonfiskal dalam
upaya meningkatkan daya
saing Ekspor Barang
dan/atau Jasa produksi
dalam negeri.
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(4) Pemerintah Pusat
dalam melakukan
pembinaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerja
sama dengan pihak
lain.

(4) Pemerintah dalam
melakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
bekerja sama dengan
pihak lain.

(4) Pemerintah Pusat dalam
melakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bekerja
sama dengan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pelaksanaan
pembinaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 26

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 77
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77

Pasal 77

(1) Setiap Pelaku
Usaha yang
menyelenggarakan
pameran dagang dan
peserta pameran

(1) Setiap Pelaku Usaha
yang menyelenggarakan
pameran dagang dan
peserta pameran dagang
wajib memenuhi Standar
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Perubahan pada ayat 1 sudah tepat
dimana perizinan berusaha sudah
mencakupi standar penyelenggaraan
dan lain sebagainya. Konsep
Pengaturan sebagaimana yang
tertuang dalam naskah akademik
menyebutkan bahwa Presiden
sebagai puncak kekuasaan eksekutif
memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi

PERUBAHAN AYAT

Ketentuan Pasal 77 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77
(1) Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan pameran
dagang dan peserta pameran
dagang wajib memenuhi
Perizinan Berusaha.
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dagang wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

penyelenggaraan dan
keikutsertaan dalam
pameran dagang.

(2) Setiap Pelaku
Usaha yang
menyelenggarakan
pameran dagang
dengan
mengikutsertakan
peserta dan/atau
produk yang
dipromosikan berasal
dari luar negeri wajib
memperoleh
persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(2) Setiap Pelaku Usaha
yang menyelenggarakan
pameran dagang dengan
mengikutsertakan peserta
dan/atau produk yang
dipromosikan berasal dari
luar negeri wajib
mendapatkan izin dari
Menteri.

(3) Setiap Pelaku
Usaha yang
menyelenggarakan
pameran dagang dan
peserta pameran
dagang yang tidak
memenuhi Standar
penyelenggaraan dan
keikutsertaan dalam
pameran dagang
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi
administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Standar
penyelenggaraan dan
keikutsertaan dalam
pameran dagang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Menteri.
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peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu. Penghilangan detail sanksi
administratif sebagaimana perubahan
pada pasal 65 ayat 6 akan
melemahkan penegakan terhadap
pasal ini dan tidak ada jaminan
mengenai sanksi yang diatur dalam
peraturan pemerintah nantinya.
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(2) Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan pameran
dagang dengan
mengikutsertakan peserta
dan/atau produk yang
dipromosikan berasal dari
luar negeri wajib
memperoleh persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(3) Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan pameran
dagang dan peserta pameran
dagang yang tidak
memenuhi Standar
penyelenggaraan dan
keikutsertaan dalam
pameran dagang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
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(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Perizinan Berusaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(4) Setiap Pelaku Usaha
yang menyelenggarakan
pameran dagang dan
peserta pameran dagang
yang tidak memenuhi
Standar penyelenggaraan
dan keikutsertaan
dalam pameran dagang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif
berupa penghentian
kegiatan.

Ayat 27
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(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tata cara
pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 81
diubah sehingga
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik (hal. 70-71) menyebutkan
bahwa Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata
kelola dalam berbagai aspek
perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar

TETAP

Ketentuan Pasal 81 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 81

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
penyelenggaraan,
kemudahan dan
keikutsertaan dalam
Promosi Dagang dalam
rangka kegiatan
pencitraan Indonesia
diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
penyelenggaraan,
kemudahan, dan
keikutsertaan dalam
Promosi Dagang dalam
rangka kegiatan
pencitraan Indonesia
diatur dengan Peraturan
Menteri.

Ayat 28
Ketentuan Pasal 98
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 98

Pasal 98

(1) Pemerintah Pusat
mempunyai wewenang
melakukan
pengawasan terhadap
kegiatan Perdagangan.

(1) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang
melakukan pengawasan
terhadap kegiatan
Perdagangan.

ANALISIS KPPOD
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

Pengawasan menjadi
salah satu kunci pokok
dalam pengembangan
proses bisnis baru yang
akan dilakukan dimana
kemudahan perizinan
diberikan yang perlu
diimbangi dengan
pengawasan dari
Pemerintah terhadap
pelaksanaan perizinan,
sehingga perlu
dijelaskan lebih lanjut
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Perubahan pada pasal ini terjadi
pada Perubahan kewenangan pada
ayat 1 bertentangan dengan asas
desentralisasi dan prinsip otonomi
daerah dimana pemerintah pusat
terlalu mengintervensi ke dalam
terkait penataan pasar rakyat yang
kental akan kekhasan setiap daerah
dan tidak bisa diatur dengan satu
produk hukum dan kebijakan yang
sama rata. Intervensi yang
berlebihan berpotensi melemahkan
pengawasan karena tidak melibatkan
pemerintah daerah dalam teknis

USULAN KPPOD

Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
penyelenggaraan,
kemudahan dan
keikutsertaan dalam Promosi
Dagang dalam rangka
kegiatan pencitraan
Indonesia diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 98 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 98
(1) Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang
melakukan pengawasan
terhadap kegiatan
Perdagangan.
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(2) Dalam
melaksanakan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) Pemerintah Pusat
menetapkan kebijakan
pengawasan di bidang
Perdagangan.'

(2) Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah menetapkan
kebijakan pengawasan di
bidang Perdagangan.

(3) Kebijakan
pengawasan di bidang
Perdagangan diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

-

Ayat 29
Ketentuan Pasal 99
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 99

Pasal 99

(1) Pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
98 dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

(1) Pengawasan oleh
Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98
dilakukan oleh Menteri.

NA RUU CIPTA KERJA
mengenai lingkup
kegiatan pengawasan.

Mengingat pengawasan
menjadi salah satu poin
penting dari kemudahan
perizinan, maka
terhadap anomali
kegiatan yang tidak
sesuai dan perlu
ditindaklanjuti dengan
sanksi maka diatur
dengan jenis sanksi
bertingkat yang variatif
namun terstandar,
sehingga terdapat
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pelaksanaannya. Pengaturan teknis
di NSPK sebagaimana yang
disampaikan Pemerintah dalam
Naskah Akademik tidak bisa serta
merta menjadi jaminan sehingga
pembagian kewenangan antara pusat
dan daerah harus diatur dalam
undang-undang sebagaimana
keberadaan UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
beserta perubahannya yang
mengatur tentang pembagian
kewenangan antara pusat dan
daerah dalam suatu produk undangundang.

(2) Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Pusat
menetapkan kebijakan
pengawasan di bidang
Perdagangan.'

Perubahan pada pasal ini terjadi
pada Perubahan kewenangan pada
ayat 1 bertentangan dengan asas
desentralisasi dan prinsip otonomi
daerah dimana pemerintah pusat
terlalu mengintervensi ke dalam
terkait penataan pasar rakyat yang
kental akan kekhasan setiap daerah
dan tidak bisa diatur dengan satu
produk hukum dan kebijakan yang
sama rata. Intervensi yang
berlebihan berpotensi melemahkan
pengawasan karena tidak melibatkan

PERUBAHAN AYAT

(3) Kebijakan pengawasan di
bidang Perdagangan diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 99 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 99
(1) Pengawasan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

RUU CIPTA KERJA
(2) Pemerintah Pusat
dalam melakukan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) mempunyai
wewenang melakukan:
a. pelarangan
mengedarkan untuk
sementara waktu
dan/atau perintah
untuk menarik Barang
dari Distribusi atau
menghentikan
kegiatan Jasa yang
diperdagangkan tidak
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang
Perdagangan;
dan/atau;
b. pencabutan
Perizinan Berusaha.
Ayat 30

UU TERDAMPAK
(2) Menteri dalam
melakukan pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mempunyai wewenang
melakukan:
a. pelarangan
mengedarkan untuk
sementara waktu
dan/atau perintah untuk
menarik Barang dari
Distribusi atau
menghentikan kegiatan
Jasa yang
diperdagangkan tidak
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang
Perdagangan; dan/atau
b. pencabutan perizinan
di bidang Perdagangan.
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kesamaan tingkatan
sanksi pada setiap
kegiatan. Hal ini
kemudian perlu diatur
oleh lebih detail oleh
masing-masing sektor
yaitu kegiatan apa saja
yang dapat dikenakan
sanksi tertentu secara
bertahap. Adapun
tujuan dari hal ini adalah
untuk menciptakan
ketertiban iklim usaha
bersamaan dengan
kemudahan berusaha.

pemerintah daerah dalam teknis
pelaksanaannya. Pengaturan teknis
di NSPK sebagaimana yang
disampaikan Pemerintah dalam
Naskah Akademik tidak bisa serta
merta menjadi jaminan sehingga
pembagian kewenangan antara pusat
dan daerah harus diatur dalam
undang-undang sebagaimana
keberadaan UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
beserta perubahannya yang
mengatur tentang pembagian
kewenangan antara pusat dan
daerah dalam suatu produk undangundang.

(2) Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerahdalam
melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai
wewenang melakukan:
a. pelarangan mengedarkan
untuk sementara waktu
dan/atau perintah untuk
menarik Barang dari
Distribusi atau menghentikan
kegiatan Jasa yang
diperdagangkan tidak sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang
Perdagangan; dan/atau;
b. pencabutan Perizinan
Berusaha.

-

Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik menyebutkan bahwa
Presiden sebagai puncak kekuasaan
eksekutif memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam berbagai

TETAP
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Ketentuan Pasal 100
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 100

Pasal 100

(1) Dalam
melaksanakan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
99 ayat (1),
Pemerintah Pusat
menunjuk petugas
pengawas di bidang
Perdagangan.

(1) Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99
ayat (1), Menteri
menunjuk petugas
pengawas di bidang
Perdagangan.

(2) Petugas pengawas
di bidang Perdagangan
dalam melaksanakan
pengawasan harus
membawa surat tugas
yang sah dan resmi.

(2) Petugas pengawas di
bidang Perdagangan
dalam melaksanakan
pengawasan harus
membawa surat tugas
yang sah dan resmi.

(3) Petugas Pengawas
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dalam
melaksanakan
kewenangannya paling
sedikit melakukan
pengawasan terhadap:

(3) Petugas Pengawas
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam
melaksanakan
kewenangannya paling
sedikit
melakukan pengawasan
terhadap:

ANALISIS KPPOD
aspek perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.
Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

USULAN KPPOD
Ketentuan Pasal 100 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 100
(1) Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99
ayat (1), Pemerintah Pusat
menunjuk petugas pengawas
di bidang Perdagangan.

(2) Petugas pengawas di
bidang Perdagangan dalam
melaksanakan pengawasan
harus membawa surat tugas
yang sah dan resmi.
(3) Petugas Pengawas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam melaksanakan
kewenangannya paling
sedikit melakukan
pengawasan terhadap:
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a. Perizinan Berusaha
di bidang
Perdagangan;
b. Perdagangan
Barang yang diawasi,
dilarang,
dan/atau diatur;
c. Distribusi Barang
dan/atau Jasa;
d. pendaftaran Barang
Produk Dalam Negeri
dan asal Impor yang
terkait dengan
keamanan,
keselamatan,
kesehatan, dan
lingkungan hidup;
e. pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis,
atau kualifikasi secara
wajib;
f. Perizinan Berusaha
terkait gudang; dan
g. penyimpanan
Barang kebutuhan
pokok dan/atau
Barang penting.

a. perizinan di bidang
Perdagangan;
b. Perdagangan Barang
yang diawasi, dilarang,
dan/atau diatur;
c. Distribusi Barang
dan/atau Jasa;
d. pendaftaran Barang
Produk Dalam Negeri dan
asal Impor yang terkait
dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan,
dan lingkungan hidup;
e. pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib;
f. pendaftaran Gudang;
dan
g. penyimpanan Barang
kebutuhan pokok
dan/atau
Barang penting.
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a. Perizinan Berusaha di
bidang Perdagangan;
b. Perdagangan Barang yang
diawasi, dilarang,
dan/atau diatur;
c. Distribusi Barang dan/atau
Jasa;
d. pendaftaran Barang
Produk Dalam Negeri dan
asal Impor yang terkait
dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup;
e. pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib;
f. Perizinan Berusaha terkait
gudang; dan
g. penyimpanan Barang
kebutuhan pokok dan/atau
Barang penting.
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(4) Petugas Pengawas
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) dalam hal
menemukan dugaan
pelanggaran kegiatan
di bidang Perdagangan
dapat:
a. merekomendasikan
penarikan Barang dari
Distribusi dan/atau
pemusnahan Barang;
b. merekomendasikan
penghentian kegiatan
usaha Perdagangan;
atau
c. merekomendasikan
pencabutan Perizinan
Berusaha di bidang
Perdagangan.

(4) Petugas Pengawas
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam hal
menemukan dugaan
pelanggaran kegiatan di
bidang Perdagangan
dapat:
a. merekomendasikan
penarikan Barang dari
Distribusi dan/atau
pemusnahan Barang;
b. merekomendasikan
penghentian kegiatan
usaha Perdagangan; atau
c. merekomendasikan
pencabutan perizinan di
bidang Perdagangan.

(4) Petugas Pengawas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam hal
menemukan dugaan
pelanggaran kegiatan di
bidang Perdagangan dapat:
a. merekomendasikan
penarikan Barang dari
Distribusi dan/atau
pemusnahan Barang;
b. merekomendasikan
penghentian kegiatan usaha
Perdagangan; atau
c. merekomendasikan
pencabutan Perizinan
Berusaha di bidang
Perdagangan.

(5) Dalam hal
melaksanakan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) ditemukan bukti
awal dugaan terjadi
tindak pidana di
bidang Perdagangan,
petugas pengawas
melaporkannya kepada

(5) Dalam hal
melaksanakan
pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
ditemukan bukti awal
dugaan terjadi tindak
pidana di bidang
Perdagangan, petugas
pengawas melaporkannya
kepada penyidik untuk
ditindaklanjuti.

(5) Dalam hal melaksanakan
pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
ditemukan bukti awal dugaan
terjadi tindak pidana di
bidang Perdagangan,
petugas pengawas
melaporkannya kepada
penyidik untuk
ditindaklanjuti.
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penyidik untuk
ditindaklanjuti.
(6) Petugas Pengawas
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dalam
melaksanakan
kewenangannya dapat
berkoordinasi dengan
instansi terkait.

(6) Petugas Pengawas
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam
melaksanakan
kewenangannya dapat
berkoordinasi dengan
instansi terkait.

Ayat 31

(6) Petugas Pengawas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan
kewenangannya dapat
berkoordinasi dengan
instansi terkait.

Disesuaikan dengan
konsep pengaturan di
RUU Cipta Kerja.

Ketentuan Pasal 102
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 102

Pasal 102
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Konsep Pengaturan sebagaimana
yang tertuang dalam naskah
akademik (hal. 70-71) menyebutkan
bahwa Presiden sebagai puncak
kekuasaan eksekutif memiliki
kewenangan untuk mengatur tata
kelola dalam berbagai aspek
perizinan berusaha maupun
administrasi pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapi, selama ini
permasalahan regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh delegasi
peraturan perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego sektoral.

TETAP

Ketentuan Pasal 102 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 102

RUU CIPTA KERJA
Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
pengawasan kegiatan
Perdagangan dan
pengawasan terhadap
Barang yang
ditetapkan sebagai
Barang dalam
pengawasan diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
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Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
pengawasan kegiatan
Perdagangan dan
pengawasan terhadap
Barang yang ditetapkan
sebagai Barang dalam
pengawasan diatur
dengan Peraturan
Menteri.

Ayat 32

-

Ketentuan Pasal 103
dihapus.
Pasal 103
(1) Selain penyidik
pejabat polisi negara
Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di
lingkungan instansi
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang
lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di
bidang Perdagangan
diberi wewenang khusus
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Permasalahan tersebut terjadi karena
terdapat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan kepada
Menteri. Konflik kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan teknis di
Lingkungan pemerintahan sehingga
perubahan pada pasal ini dipandang
perlu.

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
pengawasan kegiatan
Perdagangan dan
pengawasan terhadap
Barang yang ditetapkan
sebagai Barang dalam
pengawasan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Penghapusan pasal ini berkaitan
dengan penghapusan sanksi
adminstratif dalam RUU ini sehingga
kekhawatiran akan pelaksanaan
penegakan sanksi terhadap badan
usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap RUU ini semakin menguat
dan pelemahan terhadap penindakan
pelanggaran dikhawatirkan akan
berpengaruh terhadap kepercayaan
masyarakat mengingat suatu usaha
hendaknya berjalan dengan
memberikan dampak positif, bukan
sekedar melebarkan ruang investasi
namun abai terhadap potensi
pelanggaran peraturan terkait
perdagangan.

PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 103 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 103
(1) Selain penyidik pejabat
polisi negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di
bidang Perdagangan diberi
wewenang khusus sebagai
penyidik pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud
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sebagai penyidik pegawai
negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan
sesuai dengan UndangUndang ini.
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dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan sesuai
dengan Undang-Undang ini.
(2) Penyidik pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai
wewenang:
a. menerima laporan atau
pengaduan mengenai
terjadinya suatu perbuatan
yang diduga merupakan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
b. memeriksa kebenaran
laporan atau keterangan
berkenaan dengan dugaan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
c. memanggil orang, badan
usaha, atau badan hukum
untuk dimintai keterangan
dan alat bukti sehubungan
dengan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
d. memanggil orang, badan
usaha, atau badan hukum
untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi atau sebagai
tersangka berkenaan dengan
dugaan terjadinya dugaan
tindak pidana di bidang

(2) Penyidik pegawai
negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau
pengaduan mengenai
terjadinya suatu
perbuatan yang diduga
merupakan tindak pidana
di bidang Perdagangan;
b. memeriksa kebenaran
laporan atau keterangan
berkenaan dengan
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
c. memanggil orang,
badan usaha, atau badan
hukum untuk dimintai
keterangan dan alat bukti
sehubungan dengan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
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d. memanggil orang,
badan usaha, atau badan
hukum untuk didengar
dan diperiksa sebagai
saksi atau sebagai
tersangka berkenaan
dengan dugaan terjadinya
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
e. memeriksa
pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan
dengan dugaan tindak
pidana di bidang
Perdagangan;
f. meneliti, mencari, dan
mengumpulkan
keterangan
yang terkait dengan
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
g. melakukan
pemeriksaan dan
penggeledahan tempat
kejadian perkara dan
tempat tertentu yang
diduga terdapat alat bukti
serta melakukan
penyitaan dan/atau
penyegelan terhadap
Barang hasil pelanggaran
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Perdagangan;
e. memeriksa pembukuan,
catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan dugaan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
f. meneliti, mencari, dan
mengumpulkan keterangan
yang terkait dengan dugaan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
g. melakukan pemeriksaan
dan penggeledahan tempat
kejadian perkara dan tempat
tertentu yang diduga
terdapat alat bukti serta
melakukan penyitaan
dan/atau penyegelan
terhadap Barang hasil
pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
h. memberikan tanda
pengaman dan
mengamankan Barang bukti
sehubungan dengan dugaan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
i. memotret dan/atau
merekam melalui media
audiovisual terhadap orang,
Barang, sarana pengangkut,
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yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
h. memberikan tanda
pengaman dan
mengamankan Barang
bukti sehubungan dengan
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
. memotret dan/atau
merekam melalui media
audiovisual terhadap
orang, Barang, sarana
pengangkut, atau objek
lain yang dapat dijadikan
bukti adanya dugaan
tindak pidana di bidang
Perdagangan;
j. mendatangkan dan
meminta bantuan atau
keterangan ahli dalam
rangka melaksanakan
tugas penyidikan dugaan
tindak pidana di bidang
Perdagangan; dan
k. menghentikan
penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
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atau objek lain yang dapat
dijadikan bukti adanya
dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;
j. mendatangkan dan
meminta bantuan atau
keterangan ahli dalam
rangka melaksanakan tugas
penyidikan dugaan tindak
pidana di bidang
Perdagangan; dan
k. menghentikan penyidikan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
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(3) Dalam hal tertentu
sepanjang menyangkut
kepabeanan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang
undangan, penyidik
pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan
instansi Pemerintah yang
lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di
bidang kepabeanan
berwenang melakukan
penyelidikan dan
penyidikan di bidang
Perdagangan
berkoordinasi dengan
penyidik pegawai negeri
sipil yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya
di bidang Perdagangan.
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(3) Dalam hal tertentu
sepanjang menyangkut
kepabeanan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang undangan,
penyidik pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan
instansi Pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang
kepabeanan berwenang
melakukan penyelidikan dan
penyidikan di bidang
Perdagangan berkoordinasi
dengan penyidik pegawai
negeri sipil yang lingkup
tugas dan tanggung
jawabnya di bidang
Perdagangan.
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(4) Penyidik pegawai
negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan berkas
perkara hasil penyidikan
kepada penuntut umum
melalui pejabat penyidik
polisi negara Republik
Indonesia sesuai dengan
Undang-Undang tentang
Hukum Acara Pidana.

(4) Penyidik pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan
berkas perkara hasil
penyidikan kepada penuntut
umum melalui pejabat
penyidik polisi negara
Republik Indonesia sesuai
dengan Undang-Undang
tentang Hukum Acara
Pidana.

(5) Pelaksanaan
penyidikan tindak pidana
di bidang Perdagangan
dapat dikoordinasikan
oleh unit khusus yang
dapat dibentuk di instansi
Pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung
jawabnya di bidang
Perdagangan.

(5) Pelaksanaan penyidikan
tindak pidana di bidang
Perdagangan dapat
dikoordinasikan oleh unit
khusus yang dapat dibentuk
di instansi Pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang
Perdagangan.

(6) Pedoman pelaksanaan
penanganan tindak
pidana di bidang
Perdagangan ditetapkan
oleh Menteri.

(6) Pedoman pelaksanaan
penanganan tindak pidana di
bidang Perdagangan
ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
-

Penegasan sanksi pada pasal ini
sudah tegas dan perubahan yang
diusulkan dalam RUU ini sudah tepat
sehingga dalam upaya membuka
lapangan pekerjaan pemerintah tidak

Ketentuan Pasal 104
diubah sehingga
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TETAP
Ketentuan Pasal 104 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 104

Pasal 104

(1) Setiap Pelaku
Usaha yang tidak
menggunakan atau
tidak melengkapi label
berbahasa Indonesia
pada Barang yang
diperdagangkan di
dalam negeri
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) dikenai
sanksi administratif
berupa denda paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Setiap Pelaku Usaha yang
tidak menggunakan atau
tidak melengkapi label
berbahasa Indonesia pada
Barang yang
diperdagangkan di dalam
negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

ANALISIS KPPOD
abai terhadap berbagai potensi
pelanggaran yang dilakukan oleh
badan usaha tertentu

USULAN KPPOD

Pasal 104
(1) Setiap Pelaku Usaha yang
tidak menggunakan atau
tidak melengkapi label
berbahasa Indonesia pada
Barang yang diperdagangkan
di dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dikenai sanksi
administratif berupa denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelaku
tidak melaksanakan
kewajiban pemenuhan
sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun.
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ANALISIS KPPOD

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

USULAN KPPOD
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 34

-

Penegasan sanksi pada pasal ini
sudah tegas dan perubahan yang
diusulkan dalam RUU ini sudah tepat
sehingga dalam upaya membuka
lapangan pekerjaan pemerintah tidak
abai terhadap berbagai potensi
pelanggaran yang dilakukan oleh
badan usaha tertentu

Ketentuan Pasal 106
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106

Pasal 106

Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan
usaha sebelum
melakukan
pemenuhan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana
denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar
rupiah).

Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan
usaha Perdagangan tidak
memiliki perizinan di
bidang Perdagangan yang
diberikan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1)
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4
(empat) tahun atau
pidana denda paling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

TETAP
Ketentuan Pasal 106 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 106
Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan usaha
sebelum melakukan
pemenuhan Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun atau pidana
denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
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Ayat 35

NA RUU CIPTA KERJA
-

Penegasan sanksi pada pasal ini
sudah tegas dan perubahan yang
diusulkan dalam RUU ini sudah tepat
sehingga dalam upaya membuka
lapangan pekerjaan pemerintah tidak
abai terhadap berbagai potensi
pelanggaran yang dilakukan oleh
badan usaha tertentu

Ketentuan Pasal 109
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 109

Pasal 109

(1) Produsen atau
Importir yang
memperdagangkan
Barang terkait dengan
keamanan,
keselamatan,
kesehatan, dan
lingkungan hidup yang
belum melakukan
pendaftaran kepada
Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) huruf a
dikenai sanksi
administratif berupa
denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Produsen atau Importir
yang memperdagangkan
Barang terkait dengan
keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan
lingkungan hidup yang
tidak didaftarkan kepada
Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf a dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana
denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
TETAP
Ketentuan Pasal 109 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 109
(1) Produsen atau Importir
yang memperdagangkan
Barang terkait dengan
keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan
hidup yang belum melakukan
pendaftaran kepada Menteri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf a dikenai sanksi
administratif berupa denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelaku
tidak melaksanakan
kewajiban
pemenuhan sanksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat

(2) Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipidana dengan

285

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK
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ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

(1), dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun.

pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun.

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 36

Pasal 114 diusulkan
untuk dihapuskan
dengan syarat pasal 65
dilakukan penyesuaian
pada ayat (6).

Ketentuan Pasal 115
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 115

Pasal 115

(1) Setiap Pelaku
Usaha yang
memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik yang
tidak sesuai dengan
data dan/atau
informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
65 ayat (2) dikenai
sanksi administratif

Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan
sistem elektronik yang
tidak sesuai dengan data
dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (2)
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12
(dua belas) tahun

Penegasan sanksi pada pasal ini
sudah tegas dan perubahan yang
diusulkan dalam RUU ini sudah tepat
sehingga dalam upaya membuka
lapangan pekerjaan pemerintah tidak
abai terhadap berbagai potensi
pelanggaran yang dilakukan oleh
badan usaha tertentu

TETAP
Ketentuan Pasal 115 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 115
(1) Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan
menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai
dengan data dan/atau
informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65
ayat (2) dikenai sanksi
administratif denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah).
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RUU CIPTA KERJA
denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar
rupiah).

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

dan/atau pidana denda
paling banyak
Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelaku
tidak melaksanakan
kewajiban pemenuhan
sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 12 (dua belas)
tahun.

(2) Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun.

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 37

Cek redaksi Pasal 77
ayat (2) apakah diganti
atau tidak)

Ketentuan Pasal 116
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 116

Pasal 116

Penegasan sanksi pada pasal ini
sudah tegas dan perubahan yang
diusulkan dalam RUU ini sudah tepat
sehingga dalam upaya membuka
lapangan pekerjaan pemerintah tidak
abai terhadap berbagai potensi

TETAP
Ketentuan Pasal 116 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 116
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(1) Setiap Pelaku
Usaha yang
menyelenggarakan
pameran dagang
dengan
mengikutsertakan
peserta dan/atau
produk yang
dipromosikan berasal
dari luar negeri yang
tidak mendapatkan
persetujuan dari
Pemerintah Pusat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
77 ayat (2) dikenai
sanksi administratif
berupa denda paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan
pameran dagang dengan
mengikutsertakan peserta
dan/atau produk yang
dipromosikan berasal dari
luar negeri yang tidak
mendapatkan izin dari
Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77
ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda
paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD
pelanggaran yang dilakukan oleh
badan usaha tertentu

(2) Dalam hal pelaku
tidak melaksanakan
kewajiban pemenuhan
sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun.

USULAN KPPOD
(1) Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan pameran
dagang dengan
mengikutsertakan peserta
dan/atau produk yang
dipromosikan berasal dari
luar negeri yang tidak
mendapatkan persetujuan
dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (2)
dikenai sanksi administratif
berupa denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun.

288

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengenaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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III. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Sesuai dengan arahan
Presiden, bahwa politik hukum
dalam penyusunan RUU Cipta
Kerja salah satunya adalah
terkait penataan kewenangan.
Kewenangan Menteri/
pimpinan Lembaga, gubernur,
dan/atau bupati/ walikota
perlu ditata kembali
berdasarkan prinsip perizinan
berusaha berbasis risiko dan
menerapkan penggunaan
teknologi informasi dalam
pemberian perizinan (misalnya
perizinan berusaha secara
elektronik). Sehingga Pasal 50
ini perlu disesuaikan dengan
mengubah kewenangan
melakukan perencanaan,
pembinaan, pengembangan,
dan pengawasan Standardisasi
Industri yang sebelumnya
merupakan kewenangan
Menteri direformulasi menjadi
kewenangan Pemerintah.

Nasah Akademik (NA) RUU
ini menjelaskan tentang
potensi implikasi perubahan
pasal dalam RUU ini yakni
pelaksanaan standardisasi
industri khususnya dalam
rangka perizinan berusaha
mudah terkontrol oleh
Pemerintah. Presiden selaku
Pemerintah memiliki
kewenangan untuk
menentukan arah kebijakan
dalam rangka percepatan
investasi dan pertumbuhan
ekonomi.
Kewenangan Presiden untuk
menentukan arah kebijakan
dalam rangka percepatan
investasi dan pertumbuhan
ekonomi biasanya dibantu
oleh menteri dan lembaga
terkait, dalam hal ini Badan
Standardisasi Nasional
(BSN), sebagai pelaksana.
Perubahan wewenang dari
Menteri ke Presiden dalam
pasal ini mengindikasikan
secara tersirat bahwa
selama ini ada

Usulan

Pasal 45
Ayat 1
Ketentuan Pasal 50 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

Pasal 50

(1) Pemerintah Pusat
melakukan perencanaan,
pembinaan,
engembangan, dan
pengawasan Standardisasi
Industri.

(1) Menteri melakukan
perencanaan,
pembinaan,
pengembangan, dan
pengawasan
Standardisasi Industri.

(2) Standardisasi Industri
diselenggarakan dalam
wujud SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman
tata cara.

(2) Standardisasi
Industri
diselenggarakan dalam
wujud SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau
pedoman tata cara.

(3) SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(3) SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau
pedoman tata cara
berlaku di seluruh
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia.
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TETAP
Ketentuan Pasal 50 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

(1) Pemerintah Pusat
melakukan perencanaan,
pembinaan, pengembangan,
dan pengawasan
Standardisasi Industri.
(2) Standardisasi Industri
diselenggarakan dalam
wujudSNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara.

3) SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara
berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Usulan

kecenderungan di
Kementrian terdapat
masalah yang menghambat
proses standardisasi industri
di Indonesia sehingga
urgensi dari pemindahan
kewenangan ini diperlukan.
Pemindahan kewenangan
melalui upaya simplifikasi
mekanisme dalam rangka
meningkatkan daya saing
pada aspek standardisasi
industri merupakan langkah
yang tepat sehingga
mekanisme terkait hal ini
nantinya perlu dijelaskan
dalam Peraturan Pemerintah
yang mengatur tentang
pelakasnaan RUU CIKA ini.
Ayat 2

Pada pasal ini terdapat
perubahan kewenangan,
dimana Presiden sebagai
puncak kekuasaan eksekutif
memiliki kewenangan untuk
mengatur tata kelola dalam
berbagai aspek perizinan

Ketentuan Pasal 53 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

Pasal 53

291

TETAP
Ketentuan Pasal 53 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

(1) Setiap Orang
dilarang:a. membubuhkan
tanda SNI atau tanda
kesesuaian pada barang
dan/atau Jasa Industri
yang tidak memenuhi
ketentuan SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman
tata cara; atau

(1) Setiap Orang
dilarang:a.
membubuhkan tanda
SNI atau tanda
kesesuaian pada
barang dan/atau Jasa
Industri yang tidak
memenuhi ketentuan
SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara; atau

b. memproduksi,
mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang
dan/atau Jasa Industri
yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib.

b. memproduksi,
mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang
dan/atau Jasa Industri
yang tidak memenuhi
SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan
secara wajib.

(2) Pemerintah Pusat
dapat menetapkan
pengecualian atas SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
untuk impor barang
tertentu.

(2) Menteri dapat
menetapkan
pengecualian atas SNI,
spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan
secara wajib
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
untuk impor barang
tertentu.

NA

Analisis KPPOD
berusaha maupun
administrasi pemerintahan
pada umumnya. Akan tetapi,
selama ini permasalahan
regulasi perizinan di
Indonesia dipicu oleh
delegasi peraturan
perundang-undangan yang
diwarnai dengan ego
sektoral. Permasalahan
tersebut terjadi karena
terdapat peraturan
perundang-undangan yang
menjadi dasar
pendelegasian kewenangan
pengaturan perizinan
kepada Menteri. Konflik
kepentingan dan ego
sektoral seringkali menjadi
penghambat dalam
pengambilan keputusan.
Dengan demikian penarikan
kewenangan ini menjadi
pilihan yang tepat dan
menghindari proses
perizinan yang lama dan
berbelit-belit.
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Usulan
(1) Setiap Orang dilarang:a.
membubuhkan tanda SNI
atau tanda kesesuaian pada
barang dan/atau Jasa
Industri yang tidak
memenuhi ketentuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara; atau

b. memproduksi, mengimpor,
dan/atau mengedarkan
barang dan/atau Jasa
Industri yang tidak
memenuhi SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan
secara wajib.
(2) Pemerintah Pusat dapat
menetapkan pengecualian
atas SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara
yang diberlakukan secara
wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b untuk
impor barang tertentu.

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

Ayat 3
Ketentuan Pasal 57 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57

Pasal 57

(1) Penerapan SNI secara
sukarela sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51
dan pemberlakuan SNI,
spesifikasiteknis, dan/atau
pedoman tata cara secara
wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52
dilakukan melalui penilaian
kesesuaian.

(1) Penerapan SNI
secara sukarela
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dan
pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara secara wajib
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 52
dilakukan melalui
penilaian kesesuaian.

(2) Penilaian kesesuaian
SNI yang diterapkan
secara sukarela
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
oleh lembaga penilaian
kesesuaian yang telah
terakreditasi.

(2) Penilaian
kesesuaian SNI yang
diterapkan secara
sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga
penilaian kesesuaian
yang telah
terakreditasi.

NA

Analisis KPPOD

1. Politik Hukum dalam
penyusunan RUU Cipta Kerja
salah satunya adalah terkait
penataan kewenangan.
2. Sehingga Pasal 57 ini perlu
disesuaikan dengan mengubah
Kewenangan pembinaan dan
pengawasan terhadap
lembaga penilaian kesesuaian
yang sebelumnya merupakan
kewenangan Menteri
direformulasi menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat.
3. Selanjutnya di ayat (3)
diubah menjadi “dilakukan
oleh lembaga penilaian
kesesuaian yang telah
terakreditasi dan ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat”. Hal ini
karena sesuai dengan prinsip
RUU Cipta Kerja bahwa
penilaian terhadap standar,
spesifikasi teknis dan
sebagainya dapat dilakukan
oleh pihak yang berkompeten
menangani hal tersebut.
4. Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui

Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1 RUU
ini. Mekanisme pengurusan
SNI yang berlaku saat ini
menunjukkan bahwa
dokumen akreditasi sebagai
persyaratan pengurusan SNI
dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Sistem Mutu
(LSSM) yang telah
diakreditasi KAN (Komite
Akreditasi Nasional). Jika
produk tersebut adalah
impor, maka dokumen
terkait akreditasi yang wajib
dipenuhi dalam rangka
mengurus SNI di Indonesia
adalah dokumen akreditasi
resmi yang dikeluarkan oleh
LSSM di negara tersebut
yang telah diakreditasi oleh
negara dimana barang impor
tersebut berasal dan
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Usulan
TETAP
Ketentuan Pasal 57 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57

(1) Penerapan SNI secara
sukarela sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51
dan pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara secara
wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 dilakukan
melalui penilaian kesesuaian.

(2) Penilaian kesesuaian SNI
yang diterapkan secara
sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga
penilaian kesesuaian yang
telah terakreditasi.

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

(3) Penilaian kesesuaian
SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan
secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga
penilaian kesesuaian yang
telah terakreditasi dan
terdaftar oleh Pemerintah
Pusat.

(3) Penilaian
kesesuaian SNI,
spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan
secara wajib
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
oleh lembaga penilaian
kesesuaian yang telah
terakreditasi dan
ditunjuk oleh Menteri.

memiliki perjanjian saing
pengakuan dengan KAN.

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan dan
pengawasan terhadap
lembaga penilaian
kesesuaian diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(4) Pembinaan dan
pengawasan terhadap
lembaga penilaian
kesesuaian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan
oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah agar
memberikan fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global yang
semakin cepat. Jika tidak
didelegasikan melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia akan
kesulitan dalam menyesuaikan
kebijakan regulasi perizinan
dan kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga.

1. Selain dilakukan oleh
Menteri, pengawasan atas
pelaksanaan seluruh rangkaian
penerapan SNI seharusnya
dapat dilakukan oleh lembaga
yang berkompeten yang

Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan

Ayat 4
Ketentuan Pasal 59 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

Pasal 59

Analisis KPPOD

294

Usulan
(3) Penilaian kesesuaian SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh
lembaga penilaian
kesesuaian yang telah
terakreditasi dan terdaftar
oleh Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan dan
pengawasan terhadap
lembaga penilaian
kesesuaian diatur dengan
Peraturan Pemerintah
TETAP
Ketentuan Pasal 59 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak
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(1) Pemerintah Pusat
mengawasi pelaksanaan
seluruh rangkaian
penerapan SNI
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2)
dan ayat (3) dan
pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara secara
wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.

(1) Menteri mengawasi
pelaksanaan seluruh
rangkaian penerapan
SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
51 ayat (2) dan ayat
(3) dan pemberlakuan
SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara secara wajib
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
52.

diberikan tugas dan
wewenang untuk melakukan
penilaian kesesuaian.2.
Tujuannya agar pengawasan
terhadap penerapan SNI dapat
berjalan lebih efektif karena
dilakukan oleh lembaga yang
berkompeten yang memang
diberikan wewenang untuk
melakukan kegiatan
sebagaimana disebutkan.3.
Sehingga pasal ini diusulkan
untuk diubah dan disesuaikan
dengan konsep penerapan
OSS dalam rangka kemudahan
perizinan berusaha dan
terjaganya kestabilan iklim
berusaha.

pada pasal 50 ayat 1 RUU
ini. Selain itu pada pasal ini
terdapat penambahan
terkait kewenangan
pengawasan SNI diberikan
kepada lembaga
terakreditasi yang
berkompeten. Pemberian
kewenangan ini diharapkan
pengawasan terhadap
penerapan SNI efektif yang
kemudian disesuaikan
dengan konsep OSS
sehingga memberikan
kemudahan perizinan
berusaha dan kesetabilan
iklim berusaha terjaga.
Karena pada dasarnya
selama ini masih banyak
pelaku usaha yang belum
memiliki izin usaha dan
usaha yang berjalan tidak
sesuai dengan dokumen izin
usaha.

1. Politik hukum dalam
penyusunan RUU Cipta Kerja
salah satunya adalah terkait
penataan kewenangan.
2. Kewenangan sebagaimana
disebut pada ayat (6) yang
sebelumnya merupakan

Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1 RUU

(2) Dalam melaksanakan
kewenangan pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat bekerjasama
dengan lembaga
terakreditasi.

Ayat 5
Ketentuan Pasal 84 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 84

Pasal 84
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(1) Pemerintah Pusat
mengawasi pelaksanaan
seluruh rangkaian penerapan
SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) dan
ayat (3) dan pemberlakuan
SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara
secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dalam melaksanakan
kewenangan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat
dapat bekerjasama dengan
lembaga terakreditasi.

TETAP

Pasal 84

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

(1) Industri Strategis
dikuasai oleh negara.

(1) Industri Strategis
dikuasai oleh negara.

(2) Industri Strategis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas
Industri yang:
a. memenuhi kebutuhan
yang penting bagi
kesejahteraan rakyat atau
menguasai hajat hidup
orang banyak;
b. meningkatkan atau
menghasilkan nilai tambah
sumber daya alam
strategis; dan/atau
c. mempunyai kaitan
dengan kepentingan
pertahanan serta
keamanan negara.

(2) Industri Strategis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri
atas Industri yang:
a. memenuhi
kebutuhan yang
penting bagi
kesejahteraan rakyat
atau menguasai hajat
hidup orang banyak;
b. meningkatkan atau
menghasilkan nilai
tambah sumber daya
alam strategis;
dan/atau
c. mempunyai kaitan
dengan kepentingan
pertahanan serta
keamanan negara.

(3) Penguasaan Industri
Strategis oleh negara
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. pengaturan
kepemilikan;
b. penetapan kebijakan;
c. pengaturan Perizinan
Berusaha;
d. pengaturan produksi,

(3) Penguasaan
Industri Strategis oleh
negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. pengaturan
kepemilikan;
b. penetapan
kebijakan;
c. pengaturan
perizinan;

NA
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Usulan

kewenangan Menteri
direformulasi menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat.
3. Selain itu, politik hukum
dalam penyusunan RUU Cipta
Kerja antara lain juga
menyesuaikan nomenklatur
perizinan yang ada dalam
setiap Undang-Undang dengan
rumusan yang bersifat general
yakni Perizinan Berusaha,
sehingga memberikan
fleksibiltas pemerintah dalam
rangka mengantisipasi
dinamika masyarakat dan
global

ini. Simplifikasi terkait
perizinan industri strategis
merupakan usulan yang
tepat dan tidak ada masalah
dalam perubahan ini.
Industri strategis berkaitan
dengan kepentingan
beberapa kementrian
sekaligus sehingga kalau
kewenangan terkait industri
strategis masih
dipertahankan oleh
kementrian perindustrian,
maka potensi bottle neck
dalam pengambilan
keputusan bisa saja terjadi
dan waktu dalam
pengambilan keputusan
terkait perizinan tersebut
memerlukan waktu yang
lama. Pengembalian
kewenangan ke Presiden
akan memudahkan alur
perizinan karena Presiden
lah yang tahu dan memiliki
kewenangan untuk
menentukan arah kebijakan
pembangunan industri
strategis di Indonesia.

(1) Industri Strategis dikuasai
oleh negara.
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(2) Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Industri
yang:
a. memenuhi kebutuhan
yang penting bagi
kesejahteraan rakyat atau
menguasai hajat hidup orang
banyak;
b. meningkatkan atau
menghasilkan nilai tambah
sumber daya alam strategis;
dan/atau
c. mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan
serta keamanan negara.

(3) Penguasaan Industri
Strategis oleh negara
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengaturan kepemilikan;
b. penetapan kebijakan;
c. pengaturan Perizinan
Berusaha;
d. pengaturan produksi,

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Usulan

distribusi, dan harga; dan
e. pengawasan.

d. pengaturan produksi,
distribusi, dan harga;
dan
e. pengawasan.

distribusi, dan harga; dan.
pengawasan.

(4) Pengaturan
kepemilikan Industri
Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan melalui:
a. penyertaan modal
seluruhnya oleh
Pemerintah Pusat;
b. pembentukan usaha
patungan antara
Pemerintah Pusat dan
swasta; atau
c. pembatasan
kepemilikan oleh penanam
modal asing sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengaturan
kepemilikan Industri
Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan
melalui:
a. penyertaan modal
seluruhnya oleh
Pemerintah;b.
pembentukan usaha
patungan antara
Pemerintah dan swasta;
atau
c. pembatasan
kepemilikan oleh
penanam modal asing.

(4) Pengaturan kepemilikan
Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan
melalui:
a. penyertaan modal
seluruhnya oleh Pemerintah
Pusat;
b. pembentukan usaha
patungan antara Pemerintah
Pusat dan swasta; atau
c. pembatasan kepemilikan
oleh penanam modal asing
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penetapan kebijakan
Industri Strategis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b
paling sedikit meliputi:
a. penetapan jenis Industri
Strategis;
b. pemberian fasilitas; dan
c. pemberian kompensasi
kerugian.

(5) Penetapan
kebijakan Industri
Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
huruf b paling sedikit
meliputi:
a. penetapan jenis
Industri Strategis;
b. pemberian fasilitas;
dan

(5) Penetapan kebijakan
Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b paling
sedikit meliputi:
a. penetapan jenis Industri
Strategis;
b. pemberian fasilitas; dan
c. pemberian kompensasi
kerugian.
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RUU Terdampak
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Usulan

c. pemberian
kompensasi kerugian.
(6) Perizinan Berusaha
terkait Industri Strategis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c
diberikan oleh Pemerintah
Pusat.

(6) Izin usaha Industri
Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
huruf c diberikan oleh
Menteri.

(6) Perizinan Berusaha
terkait Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c diberikan
oleh Pemerintah Pusat.

(7) Pengaturan produksi,
distribusi, dan harga
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d
dilakukan paling sedikit
dengan menetapkan
jumlah produksi,distribusi,
dan harga produk.

(7) Pengaturan
produksi, distribusi, dan
harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
huruf d dilakukan paling
sedikit dengan
menetapkan jumlah
produksi, distribusi, dan
harga produk.

(7) Pengaturan produksi,
distribusi, dan harga
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d dilakukan
paling sedikit dengan
menetapkan jumlah
produksi,distribusi, dan harga
produk.

8) Pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e
meliputi penetapan
Industri Strategis sebagai
objek vital nasional dan
pengawasan distribusi.

(8) Pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e
meliputi penetapan
Industri Strategis
sebagai objek vital
nasional dan
pengawasan distribusi.

(8) Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e meliputi
penetapan Industri Strategis
sebagai objek vital nasional
dan pengawasan distribusi.
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RUU Cipta Kerja
(9) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Industri
Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

RUU Terdampak

NA
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(9) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(9) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
Industri Strategis
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat 6
Ketentuan Pasal 101
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 101

Pasal 101

(1) Setiap kegiatan
Industri wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

(1) Setiap kegiatan
usaha Industri wajib
memiliki izin usaha
Industri.

(2) Kegiatan usaha
Industri sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Industri kecil;
b. Industri menengah; dan
c. Industri besar.

(2) Kegiatan usaha
Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Industri kecil;
b. Industri menengah;
dan
c. Industri besar.

Usulan

1. Politik hukum dalam
penyusunan RUU Cipta Kerja
salah satunya adalah terkait
penataan kewenangan.2.
Kewenangan penerbitan izin
yang sebelumnya merupakan
kewenangan Menteri
direformulasi menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat.3. Selanjutnya, sesuai
dengan prinsp RUU Cipta Kerja
bahwa nomenklatur Izin di
dalam undang – undang
sektor dihapus dan diganti
dengan nomenklatur Perizinan
Berusaha. Oleh karena itu,
nomenklatur Izin Usaha
Industri sebagaimana
dimaksud pada Pasal 101
diubah dan direformulasi
menjadi Perizinan Berusaha4.
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Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1 RUU
ini. Perubahan lainnya
adalah terkait pencabutan
kewenangan pemberian izin
oleh pemerintah daerah
(gubernur dan
bupati/walikota) dimana
perubahan ini berpotensi
menimbulkan masalah
dimana permasalahan
tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Perubahan ini
bertentangan dengan asas
desentralisasi dalam
pelaksanaan otonomi

PERUBAHAN AYAT

Pasal 101

(1) Setiap kegiatan usaha
Industri wajib memiliki
Perizinan Berusaha oleh
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
(2) Kegiatan usaha Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) meliputi:
a. Industri kecil;
b. Industri menengah; dan
c. Industri besar.

RUU Cipta Kerja
(3) Perusahaan Industri
yang telah memperoleh
PerizinanBerusaha
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib:a.
melaksanakan kegiatan
usaha Industri sesuai
dengan Perizinan
Berusaha yang dimiliki;
danb. menjamin
keamanan dan
keselamatan alat, proses,
hasil produksi,
penyimpanan, serta
pengangkutan.

RUU Terdampak
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(3) Izin usaha Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan
oleh Menteri.

Pengaturan lebih detailnya
akan diatur di dalam Peraturan
Pemerintah yang mengatur
mengenai pelaksanaan
Perizinan Berusaha berbasis
Risiko (RBA). Berdasarkan
konsep Perizinan Berusaha
RBA, nanti akan ditentukan
kriteria Perizinan berdasarkan
level risikonya. Penentuan
kriteria Perizinan di dasarkan
atas K3L (Keselamatan,
Keamanan, Kesehatan, dan
Lingkungan).

daerah. Definisi otonomi
daerah sendiri menurut UU
No. 23 Tahun 2014 pasal 1
ayat 6 tentang
pemerintahan daerah adalah
hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan
Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ayat 7
menyebutkan bahwa Asas
Otonomi adalah prinsip
dasar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
berdasarkan Otonomi
Daerah, dan ayat 8
mendefinsikan Desentralisasi
sebagai penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan
Asas Otonomi. Berdasarkan
ketiga definisi di atas,
penarikan kewenangan oleh
pemerintah pusat menyalahi
asas desentralisasi
mengingat urusan
perindustrian tidak
sepenuhnya urusan
pemerintah pusat dan
daerah juga memiliki

(4) Menteri dapat
melimpahkan sebagian
kewenangan pemberian
izin usaha Industri
kepada gubernur dan
bupati/walikota.'
(5) Izin usaha Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)meliputi:
a. Izin Usaha Industri
Kecil;
b. Izin Usaha Industri
Menengah; dan
c. Izin Usaha Industri
Besar.
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Usulan
(3) Perizinan berusaha
Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah
Pusat.

(4) Pemerintah Pusat dapat
melimpahkan sebagian
kewenangan pemberian izin
usaha Industri kepada
gubernur dan
bupati/walikota.
(5) Perizinan Berusaha
Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Perizinan Berusaha
Industri Kecil;
b. Perizinan Berusaha
Industri Menengah; dan
c. Perizinan Berusaha
Industri Besar.

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak
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kepentingan dan hak untuk
mengatur perindustrian di
daerah masing-masing.

(6) Perusahaan Industri
yang telah memperoleh
izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)
wajib:
a. melaksanakan
kegiatan usaha Industri
sesuai dengan izin yang
dimiliki; dan
b. menjamin keamanan
dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi,
penyimpanan, serta
pengangkutan.

Ayat 7

2. Ketiadaan kewenangan
pemerintah daerah akan
menimbulkan potensi
implikasi misalnya hilangnya
partisipasi masyarakat, dan
ketiadaan binwas, inefisiensi
layanan.
3. Respon Pemerintah yang
menyebutkan bahwa
pembagian urusan pusatdaerah serta pelaksanaan
teknis yang kan diatur dalam
peraturan pemerintah
menimbulkan pertanyaan
mengenai bagaimana
jaminan hal itu akan
dilakukan. Pembagian
urusan lazimnya diatur
dalam suatu UndangUndang, bukan diatur dalam
peraturan turunan
mengingat peraturan
turunan biasanya
menjabarkan tentang teknis
pelaksanaan suatu undangundang.

Pasal 102

Usulan
(6) Perusahaan Industri yang
telah memperoleh izin
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan kegiatan
usaha Industri sesuai dengan
izin yang dimiliki; dan
b. menjamin keamanan dan
keselamatan alat, proses,
hasil produksi, penyimpanan,
serta pengangkutan.

TETAP
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Ketentuan Pasal 102
dihapus.

RUU Terdampak
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(1) Industri kecil
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat
(2) huruf a ditetapkan
berdasarkan jumlah
tenaga kerja dan nilai
investasi tidak termasuk
tanah dan bangunan
tempat usaha.
(2) Industri menengah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat
(2) huruf b ditetapkan
berdasarkan jumlah
tenaga kerja dan/atau
nilai investasi.
(3) Industri besar
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat
(2) huruf c ditetapkan
berdasarkan jumlah
tenaga kerja dan/atau
nilai investasi.
(4) Besaran jumlah
tenaga kerja dan nilai
investasi untukIndustri
kecil, Industri
menengah, dan Industri
besarditetapkan oleh
Menteri.
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Usulan

Penghapusan pasal 102
dinilai tepat, hal ini karena
kriteria industry kecil,
Menengah dan besar sudah
dijelaskan detail pada klaster
UMKM.

Ketentuan Pasal 102 dihapus

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak
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Usulan
PENAMBAHAN AYAT

Ayat 8
Ketentuan Pasal 104
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 104

Pasal 104

Setiap Perusahaan Industri
yang memenuhi Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101
ayat (3) dapat melakukan
perluasan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Setiap Perusahaan
Industri yang memiliki
izin usaha Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat
(6) dapat melakukan
perluasan.

Ketentuan Pasal 104 diubah
sehingga berbunyi
sebagaiberikut: Pasal
104Setiap Perusahaan Industri
yang memenuhi Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101
ayat (3) dapat melakukan
perluasan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perusahaan
Industri yang
melakukan perluasan
dengan
menggunakan sumber
daya alam yang
diwajibkan memiliki
Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan
wajib memiliki izin
perluasan.
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Perubahan pada pasal ini
menghilangkan kewajiban
perusahaan industri untuk
memiliki AMDAL untuk
melakukan perluasan. Solusi
simplifikasi dari AMDAL
menuju K3L untuk
menggabungkan seluruh
sertifikasi menjadi satu
kriteria Risk Based Analysis
yakni K3L merupakan
langkah simplifikasi yang
tepat dimana penilaian
kriteria untuk menentukan
perizinan berusaha mana
saja yang hanya sekedar
pendaftaran saja atau
memerlukan perizinan resiko
yang lebih lanjut. Tidak ada
ukuran yang jelas dalam
proses penyaringan ini,
apalagi variabel resiko bukan
sesuatu yang konstan,
artinya ketiadaan resiko
dimasa kini bisa jadi
menimbulkan resiko di masa
mendatang, serta tidak
semua perluasan tidak akan

Pasal 104

(1) Setiap Perusahaan
Industri yang memenuhi
Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (3)
dapat melakukan perluasan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(2) Perusahaan Industri yang
hendak melakukan perluasan
dengan mengantongi izin
berbasis resiko wajib
melakukan penilaian K3L
kembali terhadap wilayah
yang diperluas sebagai
syarat kelayakan perluasan
industri.

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Usulan

menimbulkan resiko dan
tidak semua perluasan
industri beresiko. Penilaian
terhadap perluasan dan
dampaknya terhadap
lingkungan tetap diperlukan
sehingga kegiatan perluasan
industri dapat dikendalikan
tanpa mengganggu iklim
investasi. Dalam teori
investasi sendiri, resiko
merupakan sesuatu yang
sifatnya tidak pasti sehingga
penggunaan hasil analisis
K3L di awal tanpa
melakukan analisis K3L
kembali sebelum melakukan
perluasan merupakan hal
yang fatal dan mengabaikan
aspek dari kesehatan,
keselamatan, keamanan,
dan lingkungan itu sendiri.
Ayat 9
Ketentuan Pasal 105
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 105

Pasal 105

1. Politik hukum dalam
penyusunan RUU Cipta Kerja
salah satunya adalah terkait
penataan kewenangan. 2.
Kewenangan penerbitan izin
yang sebelumnya merupakan
kewenangan Menteri
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Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1 RUU

PERUBAHAN AYAT

Pasal 105

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

(1) Setiap kegiatan usaha
Kawasan Industri wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

(1) Setiap kegiatan
usaha Kawasan Industri
wajib memiliki izin
usaha Kawasan
Industri.

direformulasi menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat.
3. Selanjutnya, sesuai dengan
prinsip RUU Cipta Kerja bahwa
nomenklatur Izin di dalam
undang – undang sektor
dihapus dan diganti dengan
nomenklatur Perizinan
Berusaha. Oleh karena itu,
nomenklatur Izin Usaha
Industri sebagaimana
dimaksud pada Pasal 105
diubah dan direformulasi
menjadi Perizinan Berusaha
4. Pengaturan lebih detailnya
akan diatur di dalam Peraturan
Pemerintah yang Berusaha
berbasis Risiko (RBA).
Berdasarkan konsep Perizinan
Berusaha RBA, nanti akan
ditentukan kriteria Perizinan
berdasarkan level risikonya.
Penentuan kriteria Perizinan di
dasarkan atas K3L
(Keselamatan, Keamanan,
Kesehatan, dan Lingkungan).

ini. Perubahan lainnya
adalah terkait pencabutan
kewenangan pemberian izin
usaha Kawasan Industri oleh
pemerintah daerah
(gubernur dan
bupati/walikota) dimana
perubahan ini berpotensi
menimbulkan masalah
dimana permasalahan
tersebut adalah sebagai
berikut:

305

1. Perubahan ini
bertentangan dengan asas
desentralisasi dalam
pelaksanaan otonomi
daerah. Definisi otonomi
daerah sendiri menurut UU
No. 23 Tahun 2014 pasal 1
ayat 6 tentang
pemerintahan daerah adalah
hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan
Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem

Usulan
(1) Setiap kegiatan usaha
Kawasan Industri wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah
Pusat dan pemerintah
daerah.

RUU Cipta Kerja
(2) Perusahaan Kawasan
Industri wajib memenuhi
standar Kawasan Industri
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

(2) Izin usaha Kawasan
Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.

Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ayat 7
menyebutkan bahwa Asas
Otonomi adalah prinsip
dasar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
berdasarkan Otonomi
Daerah, dan ayat 8
mendefinsikan Desentralisasi
sebagai penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan
Asas Otonomi. Berdasarkan
ketiga definisi di atas,
penarikan kewenangan oleh
pemerintah pusat menyalahi
asas desentralisasi
mengingat urusan
perindustrian tidak
sepenuhnya urusan
pemerintah pusat dan
daerah juga memiliki
kepentingan dan hak untuk
mengatur perindustrian di
daerah masing-masing.
2. Pemberian izin tanpa
melibatkan pihak pemerintah
daerah akan menimbulkan
permasalahan seperti konflik
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Usulan
(2) Pemerintah Pusat dapat
melimpahkan sebagian
kewenangan pemberian izin
usaha Kawasan Industri
kepada gubernur dan
bupati/walikota.

RUU Cipta Kerja
(3) Perusahaan Kawasan
Industri dapat melakukan
perluasan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

(3) Menteri dapat
melimpahkan sebagian
kewenangan pemberian
izin usaha Kawasan
Industri kepada
gubernur dan
bupati/walikota.

dan lain sebagainya yang
semakin memperparah iklim
investasi. Penyederhanaan
izin tanpa memperhatikan
partisipasi pemerintah
daerah juga secara tidak
langsung mengabaikan
partisipasi masyarakat
mengingat entitas
pemerintahan terdekat dari
masyarakat adalah
pemerintah daerah sehingga
pemerintah daerah
dipandang lebih mengetahui
kondisi di daerah masingmasing serta memiliki
pendekatan tersendiri dalam
pengambilan keputusan
yang mempengaruhi
kehidupan lokal.

(4) Perusahaan
Kawasan Industri wajib
memenuhi standar
Kawasan Industri yang
ditetapkan oleh
Menteri.
(5) Setiap Perusahaan
Kawasan Industri yang
melakukan perluasan
wajib memiliki izin
perluasan Kawasan
Industri.

3. Respon Pemerintah yang
menyebutkan bahwa
pembagian urusan pusatdaerah serta pelaksanaan
teknis yang kan diatur dalam
peraturan pemerintah
menimbulkan pertanyaan
mengenai bagaimana
jaminan hal itu akan
dilakukan. Pembagian
urusan lazimnya diatur
dalam suatu UndangUndang, bukan diatur dalam
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Usulan
(3) Perusahaan Kawasan
Industri wajib memenuhi
standar Kawasan Industri
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Perusahaan Kawasan
Industri dapat melakukan
perluasan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Setiap Perusahaan
Kawasan Industri yang
melakukan perluasan wajib
memiliki izin perluasan
Kawasan Industri

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD
peraturan turunan
mengingat peraturan
turunan biasanya
menjabarkan tentang teknis
pelaksanaan suatu undangundang.
4. Menimbulkan adanya
potensi inefisiensi dalam
pelayanan publik dimana
pengajuan suatu perizinan
berusaha harus dilakukan
oleh pusat yang kemudian
menjadi tidak efisien dan
menghambat kegiatan
berusaha.
Perluasan kawasan pada
kawasan industry tidak
diperlukan pengurusan izin,
karena zona industry telah
memiliki Amdal
wilayah/kawasan semenjak
ditetapkan sebagai area
industry, kecuali untuk
industry dengan tingkat
bahaya yang tinggi terhadap
lingkungan.

308

Usulan

RUU Cipta Kerja
Ayat 10

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Norma Baru

Menurut UU No. 39 Tahun
2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
kewenangan pemberian izin
berusaha diberikan kepada
Dewan Kawasan (dalam hal
ini administrator) dalam
pemberian izin berusaha
sebagaimana yang telah
diatur dalam pasal 38 UU ini.
Keringanan yang diberikan
pada setiap pelaku usaha
dan konsekuensi kewajiban
pemerintah daerah akan
mengurangi penerimaan
PAD Daerah dari pos
retribusi izin. Pasal ini dapat
ditambahkan dengan
catatan terdapat perubahan
kewenangan pengawasan
dan pengendalian terhadap
industri mikro yang bisa
diserahkan sepenuhnya ke
pemerintah daerah. Hal ini
dilakukan dengan tujuan
perimbangan pembagian
wewenang dalam rangka
simplifikasi perizinan dan
memudahkan setiap kluster
industri untuk mengajukan
izin.

Di antara Pasal 105 dan
Pasal 106 disisipkan 1
(satu) pasal yakni, Pasal
105A yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 105A
Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha kawasan
industri yang berada di
kawasan ekonomi khusus
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dibidang kawasan ekonomi
khusus.
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Usulan
PERUBAHAN AYAT

Pasal 105 A

1. Penerbitan Perizinan
Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Ekonomi
Khusus adalah kewenangan
Pemerintah Pusat

2. Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha kawasan
industri yang berada di
kawasan ekonomi khusus

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Usulan
dilaksanakan oleh
pemerintah pusat.

Ayat 11
Ketentuan Pasal 106
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 106

Pasal 106

(1) Perusahaan Industri
yang akan menjalankan
Industri wajib berlokasi di
Kawasan Industri.

(1) Perusahaan Industri
yang akan menjalankan
Industri wajib berlokasi
di Kawasan Industri.

(2) Kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan
bagi Perusahaan Industri
yang akan menjalankan
Industri dan berlokasi di
daerah kabupaten/kota
yang:

(2) Kewajiban berlokasi
di Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dikecualikan bagi
Perusahaan Industri
yang akan menjalankan
Industri dan berlokasi
di daerah kabupaten/
kota yang:

a. belum memiliki
Kawasan Industri;
b. telah memiliki Kawasan
Industri tetapi seluru
kaveling Industri dalam
Kawasan Industrinya telah
habis;

Sesuai dengan arahan
Presiden, politik hukum dalam
penyusunan RUU Cipta Kerja
salah satunya adalah terkait
penataan kewenangan.
Kewenangan
Menteri/pimpinan Lembaga,
gubernur, dan/atau
bupati/walikota perlu ditata
kembali berdasarkan prinsip
perizinan berusaha berbasis
risiko dan menerapkan
penggunaan teknologi
informasi dalam pemberian
perizinan (misalnya perizinan
berusaha secara elektronik).

Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1 RUU
ini. Penambahan ayat (2) c
dalam draft
RUU ini merupakan bentuk
implementasi dari
pelaksanaan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) yang
tidak diatur sebelumnya
dalam UU Perindustrian ini.
Secara umum tidak
ditemukan masalah terkait
perubahan pada pasal ini.

TETAP

Pasal 106

(1) Perusahaan Industri yang
akan menjalankan Industri
wajib berlokasi di Kawasan
Industri.

(2) Kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi
Perusahaan Industri yang
akan menjalankan Industri
dan berlokasi di daerah
kabupaten/kota yang:
a. belum memiliki Kawasan
Industri;
b. telah memiliki Kawasan
Industri tetapi seluru
kaveling Industri dalam
Kawasan Industrinya telah
habis;

a. belum memiliki
Kawasan Industri;
b. telah memiliki
Kawasan Industri tetapi
seluruh kaveling
310

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Usulan

c. zona industri dalam
kawasan ekonomi khusus

Industri dalam Kawasan
Industrinya telah habis;

c. zona industri dalam
kawasan ekonomi khusus.

(3) Pengecualian terhadap
kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga berlaku
bagi:a. Industri kecil dan
Industri menengah yang
tidak berpotensi
menimbulkan pencemaran
lingkungan hidup yang
berdampak luas; ataub.
Industri yang
menggunakan Bahan Baku
khusus dan/atau proses
produksinya memerlukan
lokasi khusus.

(3) Pengecualian
terhadap kewajiban
berlokasi di Kawasan
Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
juga berlaku bagi:a.
Industri kecil dan
Industri menengah
yang tidak berpotensi
menimbulkan
pencemaran lingkungan
hidup yang berdampak
luas; ataub. Industri
yang menggunakan
Bahan Baku khusus
dan/atau proses
produksinya
memerlukan lokasi
khusus.

(3) Pengecualian terhadap
kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga berlaku bagi:a.
Industri kecil dan Industri
menengah yang tidak
berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan
hidup yang berdampak luas;
ataub. Industri yang
menggunakan Bahan Baku
khusus dan/atau proses
produksinya memerlukan
lokasi khusus.

(4) Perusahaan Industri
yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan
Perusahaan Industri
menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
hurufa wajib berlokasi di

(4) Perusahaan Industri
yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan
Perusahaan Industri
menengah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a
wajib berlokasi di
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RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

kawasan peruntukan
Industri.

kawasan peruntukan
Industri.

(5) Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(5) Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)
ditetapkan oleh
Menteri.

Ayat 12
Ketentuan Pasal 108
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 108

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian
PerizinanBerusaha untuk
Usaha Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101, Pasal
104, Pasal 105 dan
kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 serta tata
cara pengenaan sanksi
administratif dan besaran
denda administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 diatur

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian
izin usaha Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101, izin
perluasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
104, izin usaha
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 dan
kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 serta
tata cara pengenaan
sanksi administratif dan
besaran denda

NA
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Pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah agar
memberikan fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat dalam
mengambil kebijakan
mengikuti dinamika
masyarakat dan global yang
semakin cepat. Jika tidak
didelegasikan melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia akan
kesulitan dalam menyesuaikan
kebijakan regulasi perizinan
dan kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga.

Jika pemerintah
menggunakan pertimbangan
fleksibilitas dalam perubahan
pasal ini, maka semestinya
pemerintah juga memiliki
pemikiran yang sama
mengenai izin perluasan
sehingga tidak mengabaikan
potensi kerusakan
lingkungan yang mungkin
ditimbulkan oleh perluasan
tempat usaha, namun tetap
dapat disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan
lingkungan strategis yang
berlaku.
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Usulan

TETAP
Ketentuan Pasal 108 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian
PerizinanBerusaha untuk
Usaha Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101,
Pasal 104, Pasal 105 dan
kewajiban berlokasi di
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 serta tata
cara pengenaan sanksi
administratif dan besaran
denda administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

RUU Cipta Kerja
dengan Peraturan
Pemerintah.

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

1. Berkaitan denga ayat (3),
sesuai dengan politik hukum
RUU Cipta Kerja bahwa
pengaturan lebih lanjut
didelegasikan melalui
Peraturan Pemerintah.
2. Hal ini agar memberikan
fleksibilitas bagi Pemerintah
Pusat dalam mengambil
kebijakan mengikuti dinamika
masyarakat dan global yang
semakin cepat. Jika tidak
didelegasikan melalui PP maka
dikhawatirkan Indonesia akan
kesulitan dalam menyesuaikan
kebijakan regulasi perizinan
dan kesulitan berkompetisi
dengan negara tetangga.

Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1 RUU
ini. Selain itu tujuan
perubahan kewenangan
adalah agar memberikan
fleksibilitas dan agar dapat
mengikuti perubahan
dinamika yang cepat
dimasyarakat.

Usulan

administratif
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

Ayat 13
Ketentuan Pasal 115
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 115

Pasal 115

(1) Masyarakat dapat
berperan serta dalam
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan Industri.

(1) Masyarakat dapat
berperan serta dalam,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan Industri.
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TETAP
Pasal Ketentuan Pasal 115
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 115

(1) Masyarakat dapat
berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan
pembangunan Industri.

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

(2) Peran serta
masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:
a. pemberian saran,
pendapat, dan usul;
dan/atau
b. penyampaian informasi
dan/atau laporan.

(2) Peran serta
masyarakat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
diwujudkan dalam
bentuk:
a. pemberian saran,
pendapat, dan usul;
dan/atau
b. penyampaian
informasi dan/atau
laporan.

(2) Peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk:
a. pemberian saran,
pendapat, dan usul;
dan/atau
b. penyampaian informasi
dan/atau laporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai peran serta
masyarakat dalam
pembangunan Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai peran
serta masyarakat dalam
pembangunan Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai peran serta
masyarakat dalam
pembangunan Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Ayat 14
Ketentuan Pasal 117
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 117

Pasal 117

NA

Analisis KPPOD

Pengawasan menjadi poin
penting dalam pelaksanaan
Perizinan Berusaha, karena di
dalam konsep perizinan
berusaha terintegrasi secara
elektronik (OSS), Pelaku
Usaha akan dimudahkan
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Perubahan bunyi pasal dan
ayat dalam pasal ini adalah
terkait dengan pemindahan
kewenangan dari Menteri ke
Pemerintah Pusat sebagai
konsekuensi dari perubahan
pada pasal 50 ayat 1.

Usulan

PERUBAHAN AYAT
Ketentuan Pasal 117 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 117

RUU Cipta Kerja

RUU Terdampak

(1) Pemerintah Pusat
melaksanakan
pengawasan dan
pengendalian terhadap
kegiatan usaha Industri
dan kegiatan usaha
Kawasan Industri.

(1) Menteri
melaksanakan
pengawasan dan
pengendalian
terhadap kegiatan
usaha Industri dan
kegiatan usaha
Kawasan Industri.

(2) Pengawasan dan
pengendalian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
untuk mengetahui
pemenuhan dan
kepatuhan terhadap
peraturan di bidang
Perindustrian yang
dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri.

(2) Pengawasan dan
pengendalian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
untuk mengetahui
pemenuhan dan
kepatuhan terhadap
peraturan di bidang
Perindustrian yang
dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri.

NA

Analisis KPPOD

diawal dalam hal untuk
mendapatkan Perizinan
Berusaha. Namun tindak
lanjutnya adalah pengawasan
harus dilakukan lebih ketat
dan lebih tegas oleh
Pemerintah Pusat.
2. Kondisi eksisting sekarang,
pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah khususnya
berkaitan dengan perizinan
berusaha sangatlah minim.
Setelah pelaku usaha
mendapatkan izin yang
diproses dalam jangka waktu
yang lama, maka Pemerintah
cenderung mengabaikan tugas
dan fungsinya untuk
melakukan pengawasan
pelaksanaan perizinan.
Akibatnya banyak pelaku
usaha yang setelah usahanya
berjalan ternyata tidak sesuai
dengan dokumen izin yang ia
dapatkan pada saat
pemrosesan izin.
3. Berdasarkan kondisi
tersebut, maka pengaturan
mengenai pengawasan harus
diatur lebih ketat dan tegas
lagi. Pengaturan mengenai
tata cara pengawasan dan
pengendalian usaha Industri

Ketentuan pengawasan oleh
Pemerintah Pusat berpotensi
menimbulkan inefisiensi
dalam proses pengawasan
dan pengendalian terhadap
kegiatan industri di
Indonesia. Pemindahan
kewenangan pengawasan
oleh Pemerintah Pusat
berpotensi menciptakan
dampak negatif bagi
lingkungan alam dan sosial
karena wilayah Indonesia
yang luas secara geografis
dan majemuk secara
demografis menjadikan
proses pengawasan yang
rentan rapuh mengingat
jarak pengawasan jauh dan
ketidaksesuaian kapasitas
serta kapabilitas pemerintah
pusat.
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Respon pemerintah dalam
Naskah Akademik terkait isu
ini adalah pembagian urusan
dan pelaksanaan teknis akan
diatur dalam PP.
Persoalannya, selain tidak
ada jaminan akan diatur
dalam PP, pembagian
urusan seharusnya diatur
dalam UU, bukan dalam

Usulan
(1) Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah
melaksanakan pengawasan
dan pengendalian terhadap
kegiatan usaha Industri dan
kegiatan usaha Kawasan
Industri.

(2) Pengawasan dan
pengendalian sebagaimana
dimaksudpada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui
pemenuhan dan kepatuhan
terhadap peraturan di bidang
Perindustrian yang
dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri.

RUU Cipta Kerja
(3) Pemenuhan dan
kepatuhan terhadap
peraturan di bidang
Perindustrian yang
dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:
a. sumber daya manusia
Industri;
b. pemanfaatan sumber
daya alam;
c. manajemen energi;
d. manajemen air;
e. SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata
cara;
f. Data Industri dan Data
Kawasan Industri;
g. standar Industri Hijau;
h. standar Kawasan
Industri;
i. perizinan Industri dan
perizinan Kawasan
Industri; dan
j. keamanan dan
keselamatan alat, proses,
hasil produksi,
penyimpanan, dan
pengangkutan.

RUU Terdampak

NA

Analisis KPPOD

Usulan

(3) Pemenuhan dan
kepatuhan terhadap
peraturan di bidang
Perindustrian yang
dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling
sedikit meliputi:
a. sumber daya
manusia Industri;
b. pemanfaatan sumber
daya alam;
c. manajemen energi;
d. manajemen air;
e. SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau
pedoman tata cara;
f. Data Industri dan
Data Kawasan Industri;
g. standar Industri
Hijau;
h. standar Kawasan
Industri;
i. perizinan Industri dan
perizinan Kawasan
Industri; dan
j. keamanan dan
keselamatan alat,
proses, hasil produksi,

dan Usaha Kawasan Industri
akan diatur secara tegas.
4. Sesuai dengan politik
hukum penyusunan RUU Cipta
Kerja hal-hal yang bersifat
detail dan teknis diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
5. Sehingga terkait
pendelegasian kewenangan
pengawasan dan tata cara
pengawasan akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.

peraturan turunan.
Pembagian kewenangan
antara pusat dan daerah
pun diatur secara jelas
dalam suatu UndangUndang sehingga dalam
konteks ini, pembagian
kewenangan antara pusat
dan daerah harus dilakukan
sejak awal.

(3) Pemenuhan dan
kepatuhan terhadap
peraturan di bidang
Perindustrian yang
dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit
meliputi:
a. sumber daya manusia
Industri;
b. pemanfaatan sumber daya
alam;
c. manajemen energi;
d. manajemen air;
e. SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara;
f. Data Industri dan Data
Kawasan Industri;
g. standar Industri Hijau;
h. standar Kawasan Industri;
i. perizinan Industri dan
perizinan Kawasan Industri;
dan
j. keamanan dan
keselamatan alat, proses,
hasil produksi, penyimpanan,
dan pengangkutan.
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Usulan

penyimpanan, dan
pengangkutan.
(4) Dalam pelaksanaan
pengawasan dan
pengendaliansebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Pusat dapat
bekerja sama dengan
lembaga terakreditasi.

(4) Pelaksanaan
pengawasan dan
pengendalian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
oleh pejabat dari unit
kerja di bawah Menteri
dan/atau lembaga
terakreditasi yang
ditunjuk oleh Menteri.

(4) Dalam pelaksanaan
pengawasan dan
pengendaliansebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Pusatdapat
bekerja sama dengan
lembaga terakreditasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengawasan dan
pengendalian usaha
Industri dan usaha
Kawasan Industri diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

(5) Pemerintah,
Pemerintah Daerah
provinsi, dan
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota secara
bersama-sama atau
sesuai dengan
kewenangan masingmasing melaksanakan
pengawasan dan
pengendalian sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(5) Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota secara
bersama-sama atau sesuai
dengan kewenangan masingmasing melaksanakan
pengawasan dan
pengendalian sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(6) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata
cara pengawasandan
pengendalian usaha
Industri dan usaha
Kawasan Industri diatur
dengan Peraturan
Menteri.
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Nota Pengantar (Background Note) dan
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Uang Penghargaan (UPMK) dalam
RUU Cipta Kerja
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UANG PENGHARGAAN (UPMK) DALAM RUU CIPTA KERJA:
NOTA PENGANTAR (BACKGROUND NOTE) BAGI PENYUSUNAN DIM

# Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

Salah satu isu kebijakan penting dalam RUU Cipta Kerja adalah hadirnya klausul baru
terkait uang penghargaan dalam klaster ketenagakerjaan. Uang penghargaan tersebut
merupakan insentif yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas pengabdian pekerja.
RUU menyatakan bahwa hak ini diberikan kepada pekerja dengan status pegawai tetap sebagai
upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada umumnya sistem insentif
dibangun oleh perusahaan untuk meningkatkan daya atau produktivitas pekerja (pekerja akan
termotivasi dengan adanya insentif, dan terdorong untuk memberikan imbal balik atau
kontraprestasi berupa kinerja individual/kolektif).
Perbedaan signifikan antara uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang
penghargaan lainnya (UPL) terletak pada konteks pemberiannya. UPMK diberikan saat
PHK. Sedangkan UPL diberikan dalam masa tertentu atas dasar meningkatkan kesejahteraan.
Keberadaan UPMK dalam kompensasi PHK merupakan salah satu komponen yang semestinya
dibayarkan saat terjadi PHK. UPL sendiri merupakan uang yang diberikan kepada pekerja sebagai
kompensasi atas berlakunya RUU CIKA. Ketentuan UPL sendiri kerap disebut sebagai pasal

sweetener oleh media.
Namun, pengaturan soal uang penghargaan yang tidak tepat berpotensi memberikan
dampak terhadap perusahaan. Pemberi kerja akan merasa dibebani dengan ketentuan Uang
Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penghargaan Lainnya (UPL). Reformasi regulasi
ketenagakerjaan semestinya mampu menjamin hak pekerja dengan memperhatikan kemampuan
finansial perusahaan agar tetap kompetitif sehingga tujuan pembentukan RUU dapat tercapai.
Pertanyaannya adalah apakah ketentuan UPMK dan UPL dalam RUU ini mengakomodir
kepentingan perusahaan dan pekerja? Faktor apa yang harus menjadi pertimbangan pemerintah
dalam menetapkan uang penghargaan lainnya dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar tujuan
pemberian insentif sesuai dengan tujuan kehadirannya?
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Pada pasal 89 ayat 45 RUU ini terdapat penghapusan kluster pekerja penerima uang
penghargaan dengan masa bakti 24 tahun atau lebih. Hak-hak pekerja terkait uang
penghargaan dalam beberapa kondisi tertentu dihapuskan dalam RUU ini. Kondisi yang dimaksud
adalah perselisihan hubungan kerja, pelanggaran kontrak kerja, force majure, merger perusahaan,
meninggal dunia, proses pidana, masa pensiun, dan kecelakaaan kerja. Ketentuan ini diatur dalam
Pasal 89 ayat 51 dan Pasal 53 hingga Pasal 62. Dalam Pasal 92, sebagai norma baru dalam RUU
Cipta Kerja, diatur tentang ketentuan uang penghargaan lainnya.

Penghapusan Pasal 161 dan 163 hingga Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 dalam RUU
ini menghilangkan jaminan hak pekerja saat di-PHK maupun saat perselisihan
hubungan kerja. PHK yang disebabkan karena faktor pekerja (sakit, meninggal, terlibat pidana,
dll.) maupun PHK karena faktor perusahaan (efisiensi, pailit, dan force majure) merupakan kondisi
yang berbeda sehingga harus tetap diatur dalam RUU ini. Dampaknya, ada penurunan kompensasi
PHK yang mulanya dua kali PMTK menjadi satu kali PMTK. Tabel 1 menjabarkan detil perubahan
yang dimaksud dalam RUU Sapu Jagat ini.
Penghapusan pasal-pasal yang tersebut ini secara tidak langsung menghapus rezim
kompensasi PHK 2 kali PMTK. Draft ini menunjukkan bahwa dalam rezim omnibus law ini
semua kompensasi PMTK adalah satu kali PMTK. Penurunan dua kali PMTK menjadi satu kali PMTK
menjawab tantangan mahalnya kompensasi PHK. Mahalnya kompensasi tersebut menyebabkan
upah kita tidak kompetitif dan menghambat investasi.
Keberadaan UPMK dengan filosofi menghambat terjadinya PHK menimbulkan reaksi
berupa sulitnya keran lapangan pekerjaan tercipta. Analoginya jika perusahaan dipersulit
merekrut pekerja, maka perusahaan akan berhati-hati melakukan rekruitmen. Keran yang tertutup
inilah yang menjadi salah satu alasan terhambatnya penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Padahal, arus investasi di Indonesia meningkat setiap tahun. Investasi yang semestinya in line
dengan penciptaan lapangan kerja menjadi terhambat lantaran sumbatan terjadi pada “keran”
regulasi.
Pemerintah dapat menjalankan beberapa opsi dalam menyikapi dinamika masalah
uang penghargaan. Opsi pertama adalah kembali kepada ketentuan awal, yakni UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan. Opsi do nothing dapat dilakukan karena perubahan klasul
uang penghargaan dalam RUU ini berpotensi mengurangi hak pekerja dan memberatkan
pengusaha. Keuntungan opsi ini adalah mengurangi resistensi stakeholder terkait penghapusan
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beberapa hak pekerja dan uang penghargaan lainnya. Hanya saja, tidak akan ada reformasi klasul
uang penghargaan dan berpotensi menghambat upaya penciptaan lapangan kerja.

Gambar 14. Visualisasi Opsi Do Nothing

Opsi kedua yang dapat dilakukan Pemerintah adalah menyetujui RUU ini sesuai draft
RUU CIKA. Pertimbangan opsi ini adalah terkait dengan komitmen pemerintah untuk membenahi
masalah ketenagakerjaan terkait uang penghargaan. Gambar 2 menunjukkan bahwa opsi ini juga
tidak mengakomodir kelompok kelompok pekerja kemitraan dalam skema uang penghargaan.
Keuntungan opsi ini adalah menghadirkan reformasi sistem uang penghargaan di Indonesia.
Pengurangan maksimal masa kerja akan berdampak pada resistensi bagi kelompok pekerja
dengan masa kerja sebelum RUU ini sah.

Gambar 15. Visualisasi Opsi Follow The Draft

Opsi ketiga yang ditawarkan KPPOD adalah perubahan skema uang penghargaan
dengan memunculkan kelompok pekerja dengan perjanjian kerja kemitraan. Nilai
positif dari ketentuan ini adalah adanya regulasi yang inklusif dan tidak membebani perusahaan
secara finansial. Opsi ini juga mengajukan skema integrasi JKP sebagai solusi pembayaran
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kompensasi PHK. Dalam opsi ini, nilai UPH setiap perusahaan dipastikan berbeda sesuai dengan
kemampuan perusahaan dan kesepakatan dalam perjanjian kerja.
Kelebihan dari opsi ini adalah adanya reformasi tata kelola regulasi ketenagakerjaan
berkaitan dengan UPMK sebagai ongkos PHK. Angka maksimal UPMK disesuaikan dengan
kondisi gap antara pekerja sebelum dan sesudah RUU ini disahkan. Muaranya adalah kepastian
pemenuhan UPMK saat terjadi PHK sesuai dengan kapasitas finansial perusahaan. Pemberian
ongkos PHK pada kedua kelompok tersebut disesuaikan dengan ketentuan existing yang sudah
berlaku.

Gambar 16. Visualisasi Opsi Revise It

Pemilihan ketiga opsi tersebut bisa juga diukur berdasarkan simulasi uang yang
diperoleh saat seorang pekerja di PHK dan bekerja sebelum RUU ini disahkan. Simulasi
mikro tersebut dapat dijelaskan dengan asumsi konstan dimana gaji adalah 1 (satu). Asumsi
dasarnya adalah UPH dalam hal ini jaminan sosial dianggap konstan sehingga tidak masuk dalam
perhitungan opsi Follow the draft.
50
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2 PMTK

2 PMTK Pasal 174
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Revise It*
Gambar 17. Grafik Perbandingan Uang Yang Diperoleh Saat PHK
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Jika ketiga opsi tersebut disimulasikan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat jelas
perbandingan antar opsi dalam Gambar 4. Gap antar opsi yang terlihat sejak tahun 2020
(tahun ke-17 dimana asumsinya RUU ini disahkan tahun ini) akan menimbulkan resistensi
mengingat ketentuan existing menjadi zona nyaman bagi pekerja yang bekerja sebelum RUU ini
disahkan. Perubahan pada Gambar 4 menimbulkan adanya downgrade satu kali PMTK2 sehingga
berpotensi merugikan pekerja lama.
Di sisi lain, penurunan kompensasi PHK ini akan mengurangi beban perusahaan. Beban
perusahaan terkait kompensasi PHK dibayarkan pada saat terjadi PHK, sehingga penurunan PMTK
akan merubah rencana keuangan perusahaan. Disisi lain, upah yang kompetitif akan tercipta dan
berdampak

pada

penciptaan

lapangan

kerja.

Penurunan

PMTK

ini

diharapkan

bisa

membuka ”keran” penyerapan tenaga kerja yang selama ini tersendat akibat dilema penyerapan
tenaga kerja.
Jembatan yang tepat sebagai titik kompromi antar gap ini adalah melalui
pemberlakukan pasal peralihan. Pasal peralihan yang dimaksud mengatur tentang perbedaan
perlakuan terhadap pekerja lama dan pekerja baru terkait keberadaan RUU ini. Perbedaan
perlakuan ini harus memperhatikan asas fairness artinya nilai yang diperoleh pekerja baru setara
dengan nilai yang diperoleh pekerja lama, meskipun dengan skema perhitungan yang berbeda.
Ketentuan pasal peralihan dapat menjadi solusi ditengah kebutuhan pemerintah
untuk melakukan reformasi regulasi ketenagakerjaan. Pasal peralihan tersebut berupa
ketentuan dimana pekerja lama mengikuti ketentuan substansi UU 13 Tahun 2013 dan pekerja
baru mengikuti RUU CIKA yang disahkan. Implikasi dari perubahan ketentuan ini adalah adanya
dua perlakuan yang berbeda dan mengurangi potensi resistensi atas RUU lantaran terpenuhinya
asas fairness.
Pada dasarnya angka dalam ketiga opsi ini masih tinggi dan sebenarnya hak pekerja
bisa saja terjamin. Namun, realita yang terjadi di lapangan adalah dari 536 persetujuan PHK,
hanya 146 persetujuan (27%) yang membayarkan uang kompensasi sesuai ketentuan UU No. 13
Tahun 2003 (Kemenaker, 2019). Hal tersebut disebabkan oleh tingkat uang pesangon yang
dianggap terlalu tinggi. Selain tata regulasi upah, regulasi ini semestinya mampu menjamin
perusahaan untuk membayar ketentuan tersebut sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan.
Pemerintah menghadirkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai opsi untuk
menjamin pembayaran kompensasi PHK saat terjadi PHK. Bertambahnya JKP menjadi

benefit baru dalam BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu mengatasi permasalahan
kompensasi PHK yang terjadi di Indonesia. Data Bank Dunia 2010 menyebutkan: perusahaan

2

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) dalam konteks ini adalah ketentuan uang kompensasi sesuai
ketentuan UU No. 13 Tahun 2003
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yang patuh memenuhi pembayaran kompensasi PHK 7% dan patuh parsial (membayar lebih kecil
dari yang semestinya) sebesar 20%3. Hal ini disebabkan karena tingginya kompensasi PHK di
Indonesia.
Pelaksanaan jaminan sosial harus memperhatikan kedudukan dari jaminan sosial ini
sebagai hak pekerja. JKP dan uang pesangon merupakan hak yang diperoleh pekerja atas
dasar pekerja tersebut kehilangan pekerjaan. Jika kedua skema ini dibayarkan bersamaan, maka
berpotensi menibulkan double pay, karena premi JKP dibayarkan perusahaan dan uang pesangon
juga dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian pemerintah dihadapkan dengan trade off
antara penjaminan hak pekerja yang di PHK dengan biaya yang dibayarkan saat terjadi PHK.
Tata regulasi perihal uang penghargaan harus memperhatikan kemampuan
perusahaan sebagai stakeholder utama dalam penciptaan lapangan kerja. Perubahan
ketentuan pengupahan berpotensi mengganggu rencana kerja perusahaan. Pada umumnya pihak
perusahaan melakukan perencanaan strategi bisnis mengikuti ketentuan berlaku. Adanya
perubahan yang tidak berimbang justru akan menimbulkan efek kejut yang berdampak negatif
terhadap rencana keuangan perusahaan. Dampak tersebut bermuara pada terhambatnya upaya
penciptaan lapangan kerja.

Konsep dasar uang penghargaan lainnya adalah sebagai wujud kompensasi kepada
pekerja yang diberikan satu kali saja dalam setahun sejak RUU ini disahkan. Namun,
ketentuan mengenai kondisi dan kemampuan perusahaan juga diabaikan dalam klausul ini.
Potensi implikasi dari ketentuan ini membebani pengusaha karena harus membayar uang
penghargaan lainnya kepada pekerja. Pengecualian ketentuan ini hanya diberlakukan untuk usaha
kecil dan menengah tanpa melihat kemampuan finansial perusahaan. Ketentuan pengecualian
dalam suatu regulasi semestinya lebih memperhatikan kemampuan perusahaan daripada kluster
usaha.
Pemerintah mengabaikan kenyataan: tidak semua pengusaha mampu memenuhi
kompensasi PHK. Namun, RUU ini mewajibkan pengusaha membayar “pemanis” sebagai
konsekuensi sahnya RUU ini. Ketentuan UPL seharusnya dicabut karena kompensasi ini hanya
akan menambah beban finansial perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang patuh terhadap
ketentuan yang berlaku. Realita menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk menjalankan
pasal ini tidak sebanding dengan kapasitas finansial perusahaan.
Pemerintah dalam berbagai rilis di media massa menyebutkan bahwa Pasal 92
tersebut merupakan pasal sweetener. Draft ini menyebutkan bahwa dasar perhitungan uang
3

Bank Dunia. 2010. Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Bank Dunia
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penghargaan lainnya adalah masa kerja. Pasal ini semestinya dikaji ulang karena ketentuan ini
hanya sebagai kompensasi saja. Kompensasi ini bertentangan dengan prinsip insentif itu sendiri,
yakni memacu motivasi dan produktivitas pekerja.
Perhitungan UPL berdasarkan masa kerja akan membebani keuangan perusahaan.
Nominal di atas menjadi beban karena harus dibayarkan serentak satu tahun sejak RUU ini sah.
Padahal perusahaan juga mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarkan dalam satu tahun,
misalnya THR. Perusahaan juga dihadapkan pada kewajiban membayar premi BPJS dan uang
lainnya yang mungkin lebih menyangkut kebutuhan pekerja.
KPPOD melakukan simulasi dengan mengambil asumsi angka konstan, yakni
menggunakan satuan bulan upah. Asumsi dasarnya adalah dalam satu perusahaan terdapat
pekerja sejumlah 10.000 pekerja, dimana dikelompokkan berdasarkan kelomok pada tabel 7.
Jumlah upah normal yang diperoleh pekerja setiap bulannya adalah 1 kali gaji. Jumlah pekerja
per kelompok disesuaikan dengan realita bahwa jumlah pekerja dengan masa bakti yang lama
semakin sedikit. Tabel 8 menunjukkan hasil simulasi sebagai berikut:
Tabel 8. Simulasi Uang Penghargaan Lainnya

Masa Kerja

UPL

< 3 tahun

1 bulan upah

3000

3000

36000

3 - < 6 tahun

2 bulan upah

2500

5000

30000

6 - < 9 tahun

3 bulan upah

2000

6000

24000

9 - < 12 tahun

4 bulan upah

1500

6000

18000

> 12 tahun

5 bulan upah

1000

5000

12000

10000

25000

120000

TOTAL

Pegawai

Jumlah UPL

Jumlah upah normal

Jumlah UPL yang dibayarkan berdasarkan simulasi di atas adalah 25.000 kali gaji, jika
dibandingkan dengan upah normal (120.000 kali gaji), maka biaya UPL yang dibayarkan
adalah 20,83% dari biaya operasional upah tenaga kerja per tahun. Angka ini bisa saja
lebih besar dari persentase di atas jika asumsi yang dipakai adalah rincian gaji per karyawan.
Ketentuan ini akan menjadi beban operasional bagi perusahaan karena akan mempengaruhi
rencana keuangan perusahaan setahun pasca RUU ini disahkan.
Jika RUU ini disahkan maka dalam setahun sejak perusahaan sah, total upah di atas
harus dibayarkan kepada pekerja. Hal ini akan mempengaruhi rencana keuangan perusahaan
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secara umum, terlebih perusahaan padat karya akan terkena imbas. Maka, keberadaan UPL hanya
akan

membebani

perusahaan

tanpa

disertai

perbaikan

sistemik

kepada

mekanisme

kepersonaliaan ataupun dampak berkelanjutan sehingga ketentuan ini patut dicabut. Penataan
regulasi semestinya menciptakan suatu safety net yang mendukung tujuan dibuatnya RUU.
Pembayaran UPL yang dilakukan secara serentak akan menimbulkan shock effect bagi
keuangan perusahaan. Peningkatan biaya operasional tenaga kerja sekitar 20 persen akan
meningkatkan beban biaya tenaga kerja terhadap beban pengeluaran operasional perusahaan
secara keseluruhan. Konsep rasionalisasi sendiri merupakan upaya perusahaan untuk mengambil
langkah penghematan biaya. Ketika terjadi rasionalisasi, maka perusahaan akan menekan biaya
pada pos yang lain untuk memenuhi kebutuhan pembayaran UPL di tahun tersebut.
Pemerintah seolah mengabaikan fakta bahwa hari ini negara sedang berada di
ambang resesi. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian mengalami declining.
Data Kemenaker 27 Mei 2020 menyebutkan terdapat 1.792.108 pekerja yang di PHK akibat
pandemi ini (1.058.284 pekerja formal dirumahkan, 380.221 kena PHK, 318.959 pekerja sektor
informal terdampak, 34.179 calon pekerja migran gagal berangkat, 465 pemagang yang
dipulangkan)4. Kondisi perekonomian yang belum stabil bisa membebankan ongkos berusaha.
Ketidakmampuan perusahaan menjalankan ketentuan UPL di masa recovery bisa menghambat
iklim investasi.
Posisi perusahaan terkait pemberian sweetener ini cenderung sulit karena
perekonomian sedang melambat akibat adanya pandemi. Dampaknya perusahaan tidak
punya cash flow, sehingga keberadaan UPL akan membebani perusahaan di masa pandemi ini.
Tuntutan ketersediaan kapital di masa pandemi dapat dipenuhi melalui realisasi investasi. Guna
memenuhi realisasi investasi, potensi beban operasional seperti UPL harus dikaji lagi agar tak
menimbulkan dampak sistemik.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah penciptaan lapangan kerja dan kepastian
pekerja untuk bertahan dalam pekerjaannya. Perubahan dalam RUU ini belum memenuhi
asas fairness dalam potensi implikasinya. Beleid ini harus mampu mengakomodir situasi
perusahaan maupun para pekerja yang saat ini bekerja. Perlu dipertimbangkan sebuah ketentuan
(peralihan) guna menghindari daya kejut RUU Cipta Kerja bagi stakeholder kunci tersebut. Sebab
Katadata. 2020. Menaker Sebut 3 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Imbas Corona .
(https://katadata.co.id/berita/2020/06/12/menaker-sebut-3-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phkimbas-corona pada tanggal 17 Juni 2020).
4
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dinamika hidup perusahaan dan pemberi kerja, termasuk perencanaan dan penganggaran
keuangan perusahaan, tentu bersandar pada UU dan regulasi yang ada.

Ketentuan UPL berpotensi menjadi beban tambahan bagi perusahaan dan belum
tentu menjadi jawaban terhadap tuntutan pekerja. Maka, ketentuan UPL dalam beleid ini
dihapuskan karena membebani perusahaan dan berpotensi menghambat penciptaan lapangan
kerja. Penetapan klausul atau nominal tertentu harus bersandar pada data dan informasi yang
valid. Bukti-bukti tersebut menjadi pemecah kebuntuan di tengah tarik ulur kepentingan pemberi
kerja dan pekerja ditengah problema keterbatasan finansial perusahaan, terlebih dimasa pandemi
ini.
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UANG PENGHARGAAN (UPMK) DALAM RUU CIPTA KERJA:
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DAN USULAN PERBAIKAN
# Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) #

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

PASAL 89 AYAT 9
Ketentuan Pasal 56
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

USULAN KPPOD
PERUBAHAN AYAT
Pasal 89 ayat 9

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja
dibuat untuk waktu
tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat
untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak
tertentu.

(2) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
didasarkan atas:

(2) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) didasarkan
atas:

a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu
pekerjaan tertentu.

a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu
pekerjaan tertentu.

(3) Jangka waktu atau
selesainya suatu
pekerjaan tertentu

-

Penambahan ayat (3) dan
ayat (4):
1. Perkembangan dunia
usaha dan teknologi yang
dinamis membutuhkan
pekerja/buruh dengan
kompetensi tertentu untuk
dapat memenuhi
kebutuhan tenaga kerja
dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan untuk waktu
tertentu.
2. Keleluasaan dalam
mengatur jangka waktu
PKWT berdasarkan
kesepakatan diharapkan
akan memperluas
kesempatan kerja bagi
pencari kerja dan
pekerja/buruh.
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Pada masa kini berkembang bisnis
penjualan online dengan skema
kemitraan. Hal itu merupakan
dampak dari adanya disruption dalam
perkembangan ekonomi global.
Sehingga skema ini perlu dimasukkan
dalam sistem ketenagakerjaan
Indonesia. Sehingga keleluasaaan
jangka waktu PKWT bagi perusaaan
tidak perlu diatur dan bisa dibatasi.
Pembatasan tersebut diperlukan
untuk menghindari praktik “PKWT
abadi” yang berdampak pada
tergerusnya hak pekerja (uang
pesangon, upmk, dan uang
pengganti hak).

Ketentuan Pasal 56 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat
untuk waktu tertentu; untuk
waktu tidak tertentu; dan
kemitraan.
TETAP
(2) Perjanjian kerja untuk
waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan
tertentu.
DIHAPUS

RUU CIPTA KERJA
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan
kesepakatan para pihak.
(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
perjanjian kerja waktu
tertentu berdasarkan
jangka waktu atau
selesainya suatu
pekerjaan tertentu
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
-

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

-

DIHAPUS

-

TAMBAHAN AYAT
(3) Perjanjian kerja berbasis
kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas pembagian
hasil terhadap pekerjaan
yang diselesaikan.

Usulan Pasal Tambahan
-

-

PASAL BARU
KPPOD merekomendasikan Pasal
baru untuk mengatur perjanjian kerja
berbasis kemitraan. Hal ini dilakukan
untuk mengakomodir jenis pekerjaan
baru ini ditengah era disruption.

(Untuk nomor pasal belum
pasti akan diletakkan dimana
karena akan berpengaruh ke
tatanan yang lain)
(1) Perjanjian kerja berbasis
kemitraan dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau
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RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
kegiatan pekerjaannya
berorientasi hasil, yaitu:
a. pekerjaan berdasarkan
satuan hasil penjualan;
b. pekerjaaan berdasarkan
satuan hasil jasa
(2) Perjanjian kerja berbasis
kemitraan tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja berbasis
kemitraan dapat
diperbaharui.
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai perjanjian kerja
berbasis kemitraan diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

PASAL 89 AYAT 45
Ketentuan Pasal 156
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

UPH dihilangkan dengan
alasan sbb:

Pasal 156

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan
kerja, pengusaha wajib
membayar uang
pesangon dan/atau

(1) Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan
kerja, pengusaha
diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau

a. Pengganti perumahan
sudah ada dalam
manfaat Jaminan Hari
Tua.
b. Pengganti pengobatan
dan kesehatan sudah
ada dalam program
Jaminan Kesehatan
Nasional.
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Perubahan pada ayat 1 dalam pasal
ini adalah tentang penghapusan
uang penggantian hak. Konsekuensi
dari penghapusan UPH dalam redaksi
ayat 1 adalah dihapuskannya ayat 4
dalam pasal ini sehingga berpotensi
memberi celah bagi perusahaan
untuk tidak mengganti hak pekerja
seperti cuti dalam bentuk uang.
Kendati mekanisme UPH telah diatur
dalam PK, PP, dan PKB,
penghapusan regulasi tentang UPH
berpotensi memberi celah bagi

PERUBAHAN AYAT

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja,
pengusaha wajib membayar
uang pesangon; dan/atau
uang penghargaan masa

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

uang penghargaan masa
kerja.

uang penghargaan masa
kerja dan uang
penggantian hak yang
seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang
pesangon sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1) paling sedikit
ditentukan berdasarkan:

(2) Perhitungan uang
pesangon sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
paling sedikit sebagai
berikut:

a. masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun,
1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

a. masa kerja kurang dari
1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja 2 (dua)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 (tiga)
tahun, 3 (tiga) bulan
upah;

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

c. Pengganti ongkos pulang
dan sisa cuti dapat
diatur di dalam
Perjanjian Kerja (PK),
Peraturan Perusahaan
PP) atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB).
d. Secara faktual, banyak
perusahaan telah
mengatur UPH dalam
PK, PP atau PKB.

perusahaan untuk tidak melakukan
penggantian terhadap hak pekerja.
Pada umumnya penyusunan
perjanjian kerja disusun
berdasarkan regulasi terkait
ketenagakerjaan sehingga hilangnya
ayat tentang UPH khususnya dalam
konteks penggantian hak cuti
berpotensi menghilangkan klasul
UPH cuti dalam kontrak kerja.
Penghapusan uang penggantian hak
dalam pasal ini berpotensi tidak
menjamin penggantian hak tenaga
kerja sehingga perlu ada ayat yang
mengatur secara jelas tentang uang
penggantian hak.

kerja; dan/atau uang
penggantian hak.

Terkait tentang mekanisme uang
pesangon pada ayat 2, tidak ada
perubahan signifikan sehingga
mekanisme terkait rumusan biaya
pesangon dalam RUU ini tidak
bermasalah.

SETUJU
(2) Perhitungan uang
pesangon sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
paling sedikit ditentukan
berdasarkan:
a. masa kerja kurang dari 1
(satu) tahun, 1 (satu)
bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun
atau lebih tetapi kurang
dari 2 (dua) tahun, 2
(dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun
atau lebih tetapi kurang
dari 3 (tiga) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
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RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

d. masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 5
(lima) tahun, 5
(lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima)
tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 6
(enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 7
(tujuh) tahun, 7
(tujuh) bulan upah;
h. masa kerja 7 (tujuh)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 8
(delapan) tahun, 8
(delapan) bulan
upah;
i. masa kerja 8
(delapan) tahun
atau lebih, 9
(sembilan) bulan
upah.

d. masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan
upah;
e. masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan
upah;
f. masa kerja 5 (lima)
tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan
upah;
g. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan
upah.
h. masa kerja 7 (tujuh)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8
(delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan)
tahun atau lebih, 9
(sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:

(3) Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD
d. masa kerja 3 (tiga) tahun
atau lebih tetapi kurang
dari 4 (empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan
upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun
atau lebih, tetapi kurang
dari 6 (enam) tahun, 6
(enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan
upah;
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun
atau lebih tetapi kurang
dari 8 (delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan)
tahun atau lebih, 9
(sembilan) bulan upah.

Perubahan pada ayat 3 pada RUU ini
berkaitan dengan uang penghargaan
adalah perubahan rumusan
perhitungan uang penghargaan
dimana berdasarkan perubahan pada
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TETAP
(3) Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

a. masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 2
(dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9
(sembilan) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12
(duabelas) tahun
atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima
belas) tahun atau
lebih tetapi kurang
dari 18 (delapan
belas) tahun, 6
(enam) bulan upah;
f. masa kerja 18
(delapan belas)
tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh)
bulan upah;

a. masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 6 (enam)
tahun, 2 (dua) bulan
upah;
b. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua
belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima
belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun,
6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan
belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan
upah;
g. masa kerja 21 (dua
puluh satu) tahun atau
lebih tetapi kurang dari
24 (dua puluh empat)

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD
RUU ini, pekerja dengan masa kerja
21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
diberikan uang penghargaan sebesar
8 (delapan) bulan upah.
Penghilangan 1 kelas dalam rumusan
perhitungan uang penghargaan
berpotensi menimbulkan polemik
bagi kelompok pekerja yang
mengabdi lebih dari 24 tahun kerja,
selain itu penghapusan kelas atau
golongan pekerja yang bekerja di
atas 24 tahun tidak berdasakan
urgensi yang genting. Gap ini bisa
disikapi dengan skema pasal
peralihan.
Simulasi :
Seorang pekerja akhirnya diangkat
menjadi pegawai tetap dan bekerja
selama 25 tahun di perusahaan
tersebut dengan gaji sebesar 6 juta
per bulan. Jika saat itu pekerja
tersebut di PHK, maka berdasarkan
UU No. 13 Tahun 2003 ia
memperoleh Uang Pesangon 9 bulan
upah, uang penghargaan masa kerja
10 bulan upah, dan uang
penggantian hak. Jika mengikuti RUU
ini maka pekerja tersebut
memperoleh Uang Pesangon 9 bulan
upah dan uang penghargaan masa
kerja 8 bulan upah.
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USULAN KPPOD
dalam ayat (1) ditetapkan
berdasarkan:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun
atau lebih tetapi kurang
dari 6 (enam) tahun, 2
(dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
c. masa kerja 9 (sembilan)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat)
bulan upah;
d. masa kerja 12 (duabelas)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima)
bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 18 (delapan
belas) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan
belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7
(tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh
satu) tahun atau lebih, 8
(delapan) bulan upah.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

g. masa kerja 21 (dua
puluh satu) tahun
atau lebih, 8
(delapan) bulan
upah.

tahun, 8 (delapan)
bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua
puluh empat) tahun
atau lebih, 10
(sepuluh ) bulan upah.

(4) Pengusaha dapat
memberikan uang
penggantian hak yang
diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja
bersama.

(4) Uang penggantian hak
yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi :

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

Uang penggantian hak untuk cuti
tahunan yang belum diambil harus
tetap diberikan sebagai insentif
terhadap pekerja yang tidak
mengambil cuti dan berkontribusi
secara penuh terhadap perusahaan
sehingga produktivitas perusahaan
tetap terjaga disaat pekerja yang lain
mengambil cuti. Klasul ini harus tetap
diundangkan agar poin ini dalam
kesepakatan kerja tetap dapat diatur
karena penghilangan terhadap klasul
ini berpotensi menimbulkan
hilangnya ketentuan ini pada
kesepakatan kerja dan memancing
pekerja untuk menghabiskan cuti
sehingga berdampak pada
produktivitas perusahaan.

a. cuti tahunan yang
belum diambil dan
belum gugur;
b. biaya atau ongkos
pulang untuk
pekerja/buruh dan
keluarganya ketempat
dimana pekerja/buruh
diterima bekerja;
c. penggantian
perumahan serta
pengobatan dan
perawatan ditetapkan
15% (lima belas
perseratus) dari uang
pesangon dan/atau
uang penghargaan
masa kerja bagi yang
memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang
ditetapkan dalam
perjanjian kerja,
peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja
bersama.
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SETUJU
(4) Pengusaha dapat
memberikan uang
penggantian hak diatur
dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

RUU CIPTA KERJA
(5) Ketentuan lebih
lanjut mengenai besaran
uang pesangon serta
uang penghargaan masa
kerja dalam hal terjadi
pemutusan hubungan
kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
154A ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

UU TERDAMPAK
(5) Perubahan
perhitungan uang
pesangon, perhitungan
uang penghargaan masa
kerja, dan uang
penggantian hak
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan
Pemerintah.

PASAL 89 AYAT 46
Ketentuan Pasal 157
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 157
(1) Komponen upah
yang digunakan sebagai
dasar perhitungan uang
pesangon dan uang
penghargaan masa
kerja, terdiri atas:
a. upah pokok;
b. tunjangan tetap yang
diberikan kepada
pekerja/buruh dan
keluarganya.

NA RUU CIPTA KERJA

1. Konsekuensi dari
perubahan Pasal 156.

ANALISIS KPPOD
Ketentuan mengenai pesangon, uang
penghargaan kerja, dan uang
pengganian hak terkait PHK harus
diatur dalam Undang-Undang ini
sebagaimana pengaturan mekanisme
terkait ketiga upah di atas, sehingga
perlakuan terhadap kondisi PHK dan
non PHK dalam ayat ini disamakan
sesuai dengan ketentuan
pengupahan pada karyawan PHK
yang diatur dalam Undang-Undang.

SETUJU

Ayat (1)

SETUJU

Perubahan pada ayat ini adalah pada
poin b sehingga konsekuensi dari
perubahan ini adalah tidak ada lagi
pembayaran upah yang
diperhitungkan dengan nilai barang
(catu). Perubahan ini sudah tepat
dimana komponen upah yang
dibayarkan diatur secara konstan
sesuai dengan kesepakatan antara
pemberi kerja dengan pekerja.
Penggunaan catu dalam komponen
perhitungan bisa menjadi beban bagi
perusahaan mengingat catu
dipengaruhi oleh inflasi. Biaya
tunjangan yang dipengaruhi oleh
inflasi akan menambah beban
keuangan perusahaan, sehingga
perubahan ini diharapkan mampu
mendongkrak minat investor dalam

Pasal 157
(1) Komponen upah yang
digunakan sebagai dasar
perhitungan uang
pesangon, uang
penghargaan masa kerja,
dan uang pengganti hak
yang seharusnya diterima
yang tertunda, terdiri
atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk
tunjangan yang
bersifat tetap yang
diberikan kepada
pekerja/buruh dan
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USULAN KPPOD

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai besaran uang
pesangon serta uang
penghargaan masa kerja
dalam hal terjadi pemutusan
hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154A
ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 157
(1) Komponen upah yang
digunakan sebagai dasar
perhitungan uang pesangon
dan uang penghargaan masa
kerja, terdiri atas:
a. upah pokok;
b. tunjangan tetap yang
diberikan kepada
pekerja/buruh dan
keluarganya.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

keluarganya,
termasuk harga
pembelian dari catu
yang diberikan
kepada pekerja/buruh
secara cuma-cuma,
yang apabila catu
harus dibayar
pekerja/buruh dengan
subsidi, maka sebagai
upah dianggap selisih
antara harga
pembelian dengan
harga yang harus
dibayar oleh
pekerja/buruh.
(2) Dalam hal
penghasilan
pekerja/buruh
dibayarkan atas dasar
perhitungan harian,
upah sebulan sama
dengan 30 (tiga puluh)
kali penghasilan sehari.

(2) Dalam hal penghasilan
pekerja/buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan
harian, maka penghasilan
sebulan adalah sama
dengan 30 kali
penghasilan sehari.

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

membuka lapangan usaha di
Indonesia.

2. Upah harus dibayarkan
dalam bentuk uang,
sehingga ketentuan
mengenai catu dihilangkan.
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Tidak ada perubahan dalam pasal ini
sehingga tidak ada potensi masalah
yang ditimbulkan akibat pasal ini,
sistem pengupahan yang berlaku
selama ini adalah sistem yang
tertuang dalam ayat (2).

SETUJU
(2) Dalam hal penghasilan
pekerja/buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan
harian, upah sebulan sama
dengan 30 (tiga puluh) kali
penghasilan sehari.

RUU CIPTA KERJA
(3) Dalam hal upah
pekerja/buruh
dibayarkan atas dasar
perhitungan satuan
hasil, upah sebulan
sama dengan
penghasilan rata-rata
selama 12 (dua belas)
bulan terakhir, dengan
ketentuan tidak boleh
kurang dari ketentuan
upah minimum.

-

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

(3) Dalam hal upah
pekerja/buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan
satuan hasil,
potongan/borongan atau
komisi, maka penghasilan
sehari adalah sama
dengan pendapatan ratarata per hari selama 12
(dua belas) bulan
terakhir, dengan
ketentuan tidak boleh
kurang dari ketentuan
upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota.

3. Penghitungan upah
sebulan untuk
pekerja/buruh yang dibayar
dengan upah berdasarkan
satuan hasil, didasarkan
pada pertimbangan
produktivitas selama 12
(dua belas) bulan. Hal ini
sejalan dengan
penggunaan komponen
faktor produktivitas dalam
upah minimum.

(4) Dalam hal pekerjaan
tergantung pada keadaan
cuaca dan upahnya
didasarkan pada upah
borongan, maka
perhitungan upah sebulan
dihitung dari upah ratarata 12 (dua belas) bulan
terakhir.

Potensi implikasi dari
perubahan pasal ini adalah
tidak ada lagi pembayaran
pesangon yang
diperhitungkan dengan nilai
barang (catu).
-

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

Perubahan pada ayat 3 adalah tidak
adanya satuan potongan/borongan
atau komisi dan dihitung dengan
penghasilan rata-rata selama 12
bulan terakhir. Konsep dasar sistem
upah borongan adalah upah
keseluruhan dari awal hingga
pekerjaan selesai berdasarkan
volume tertentu yang telah
disepakati dalam perjanjian kerja.
Penghapusan sistem borongan
berpotensi meningkatkan
produktivitas karena kinerja pekerja
akan diukur berdasarkan hasil per
satuan bukan per volume tertentu.

SETUJU

Sistem ini dihapuskan dalam RUU
yang baru sehingga berpotensi
mendongkrak produktivitas karena
hasil pekerjaan dilihat secara
kuantitas. Penghapusan sistem
pengupahan ini berdampak pada
sistem pengupahan pekerja sektor
pertanian dan perikanan karena
terdapat masa panen dan
penghasilan pekerja tersebut benarbenar dihitung berdasarkan satuan
kuantitas.

-

Regulasi terkait hal ini sudah tepat
mengingat selama pekerja masih
terikat dalam kontrak kerja, maka
pekerja tersebut wajib menunaikan

SETUJU

(3) Dalam hal upah
pekerja/buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan
satuan hasil, upah sebulan
sama dengan penghasilan
rata-rata selama 12 (dua
belas) bulan terakhir, dengan
ketentuan tidak boleh kurang
dari ketentuan upah
minimum.

PASAL 89 AYAT 47
Pasal 89 ayat 47
Di antara Pasal 157 dan
Pasal 158 disisipkan 1

Norma Baru

Menyesuaikan dengan
perubahan Pasal 151 yang
menyatakan bahwa PHK
dapat dilakukan melalui:
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RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

(satu) pasal yakni Pasal
157A yang berbunyi
sebagai berikut:

NA RUU CIPTA KERJA
a. Kesepakatan antara
pekerja/buruh dan
pengusaha

Pasal 157A

b. Lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dalam hal tidak
disepakati antara
pengusaha dan
pekerja/buruh.

(1) Selama proses
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial, pengusaha
dan pekerja/buruh harus
tetap melaksanakan
kewajibannya.

Ketentuan ayat (2)
mengakomodir putusan MK
nomor 37/PUU-IX/2011

(2) Pengusaha dapat
melakukan tindakan
skorsing kepada
pekerja/buruh yang
sedang dalam proses
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dengan tetap
membayar upah beserta
hak lainnya yang biasa
diterima pekerja/buruh.
PASAL 89 AYAT 51
Ketentuan Pasal 161
dihapus.

Pasal 161
(1) Dalam hal
pekerja/buruh melakukan
pelanggaran ketentuan
yang diatur
dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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ANALISIS KPPOD
kewajiban pekerja selama masa
penyelesaian perselisihan, terlebih
dalam perselisihan tersebut jika
pekerja menuntu hak mereka tapi
tidak melaksanakan kewajiban, maka
secara etika hal ini tidak dapat
dibenarkan mengingat perusahaan
sebagai pemberi kerja juga memiliki
hak yang harus dipenuhi oleh para
pekerja yakni memperoleh nilai
tambah atas keberadaan suatu
pekerja guna mendukung
operasional perusahaan.
Simulasi:
Seorang pekerja terlibat perselisihan
hubungan kerja. Selama masa
penyelesaian perselisihan hubungan
kerja, pekerja tersebut harus tetap
bekerja dan ia seharusnya tetap
memperoleh upahnya.

Penghapusan pada Pasal 161 tidak
diperlukan mengingat pengaturan
terkait dasar hukum pengenaan
sanksi terhadap pekerja tetap
diperlukan untuk meningkatkan
kontrol terhadap pekerja dan
meminimalisir pelanggaran. Potensi
pelanggaran terhadap peraturan
suatu perusahaan sangat besar dan

USULAN KPPOD
Pasal 157A
(1) Selama proses
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial,
pengusaha dan
pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan kewajibannya.

(2) Pengusaha dapat
melakukan tindakan skorsing
kepada pekerja/buruh yang
sedang dalam proses
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dengan
tetap
membayar upah beserta hak
lainnya yang biasa diterima
pekerja/buruh.

TETAP ADA
Pasal 89 ayat 51
Ketentuan Pasal 161 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 161

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD
dapat diukur dari tingkat fraud yang
dilakukan oleh pekerja.

bersama, pengusaha
dapat melakukan
pemutusan hubungan
kerja, setelah kepada
pekerja/buruh yang
bersangkutan diberikan
surat peringatan pertama,
kedua, dan ketiga secara
berturut-turut.

Simulasi :
Seorang pekerja melakukan fraud.
Jika pekerja tersebut di PHK (dengan
masa kerja 25 tahun), maka
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
ia memperoleh Uang Pesangon 9
bulan upah, uang penghargaan masa
kerja 10 bulan upah, dan uang
penggantian hak. Jika mengikuti RUU
ini maka Faris belum tentu
memperoleh semua itu.

(2) Surat peringatan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) masingmasing berlaku untuk
paling lama 6 (enam)
bulan, kecuali ditetapkan
lain dalam perjanjian
kerja, peraturan
perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.

USULAN KPPOD
(1) Dalam hal pekerja/buruh
melakukan pelanggaran
ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama,
pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja,
setelah kepada
pekerja/buruh yang
bersangkutan diberikan surat
peringatan pertama, kedua,
dan ketiga secara berturutturut.

TETAP ADA
(2) Surat peringatan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) masingmasing berlaku untuk paling
lama 6 (enam) bulan, kecuali
ditetapkan lain dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian
kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja dengan
alasan sebagaimana

Penghapusan terhadap ayat ini
berkaitan dengan beban operasional
perusahaan dimana pelanggar aturan
pekerjaan tetap mendapat hak
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SETUJU DIHAPUS

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

dimaksud dalam ayat (1)
memperoleh uang
pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).

PASAL 89 AYAT 53
Ketentuan Pasal 163
dihapus

Pasal 163
(1) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh dalam hal
terjadi perubahan status,
penggabungan,
peleburan, atau
perubahan kepemilikan
perusahaan dan
pekerja/buruh tidak
bersedia melanjutkan
hubungan kerja, maka
pekerja/buruh berhak
atas uang pesangon
sebesar 1 (satu) kali
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang
perhargaan masa kerja 1

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

meskipun telah menimbulkan
kerugian. Sisi positif perubahan
peraturan ini adalah perusahaan
dapat melakukan pemecatan
terhadap pekerja bermasalah, namun
sisi negatifnya, akan ada potensi
kecenderungan perusahaan untuk
“mempersalahkan” pekerja secara
sengaja untuk melakukan pemecatan
tanpa khawatir terhadap beban uang
pesangon dan lain-lain. Solusi
terbaiknya adalah ketentuan tentang
ayat 3 ini cukup diatur dalam
Peraturan Pemerintah saja.

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Situasi perekonomian yang dinamis
menyebabkan adanya kemungkinan
suatu perusahaan untuk melakukan
peleburan dan lain sebagainya.
Alasan PHK terkait peleburan bisa
saja karena masalah efisiensi jumlah
tenaga kerja dan lain sebagainya,
serta peleburan perusahaan tidak
serta merta dikehendaki oleh setiap
tenaga kerja, bisa jadi ada atau tidak
ada yang menghendaki, tergantung
pada situasinya. Tidak ada jaminan
bahwa ketentuan ini akan diatur
melalui Peraturan Pemerintah
sehingga pasal ini tidak perlu dihapus
sehingga klasul force majure harus
diatur dalam RUU ini.
Simulasi ayat 1 :
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TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
Ketentuan Pasal 163 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 163
(1) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh dalam hal
terjadi perubahan status,
penggabungan, peleburan,
atau perubahan kepemilikan
perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja,
maka pekerja/buruh berhak

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

(satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak
sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
perubahan status,
penggabungan, atau
peleburan perusahaan,
dan pengusaha tidak
bersedia menerima
pekerja/buruh di
perusahaannya, maka
pekerja/buruh berhak
atas uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat
(2), uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan dalam Pasal
156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai
ketentuan dalam Pasal
156 ayat (4).

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

Sebuah perusahaan melakukan
merger. Jika pekerja disana tidak
mau melanjutkan hubungan kerja
dan di PHK (dengan masa kerja 25
tahun), maka berdasarkan UU No. 13
Tahun 2003 ia memperoleh Uang
Pesangon 9 bulan upah, uang
penghargaan masa kerja 10 bulan
upah, dan uang penggantian hak.
Jika mengikuti RUU ini maka pekerja
tersebut belum tentu memperoleh
semua itu.

atas uang pesangon sebesar
1 (satu) kali sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
perhargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai
perjanjian kerja.

Simulasi ayat 2 :

TETAP DENGAN
PERUBAHAN AYAT

Perusahaan melakukan merger. Jika
saat itu perusahaan tidak mau
menerima pekerja lama dan di PHK
(dengan masa kerja 25 tahun), maka
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
ia memperoleh Uang Pesangon 9
bulan upah, uang penghargaan masa
kerja 10 bulan upah, dan uang
penggantian hak. Jika mengikuti RUU
ini maka pekerja tersebut belum
tentu memperoleh semua itu.
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(2) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
perubahan status,
penggabungan, atau
peleburan perusahaan, dan
pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh di
perusahaannya, maka
pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai
perjanjian kerja.

RUU CIPTA KERJA
PASAL 89 AYAT 54
Ketentuan Pasal 164
dihapus

UU TERDAMPAK
Pasal 164
(1) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
perusahaan tutup yang
disebabkan perusahaan
mengalami kerugian
secara terus menerus
selama 2 (dua) tahun,
atau keadaan memaksa
(force majeur), dengan
ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang
pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2) uang
penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan penghapusan pasal ini
tidak sepenuhnya tepat mengingat
situasi perekonomian yang dinamis
menyebabkan adanya kemungkinan
suatu perusahaan untuk melakukan
penutupan usaha. Dilema yang
timbul adalah jika kesalahan
memang berada pada perusahaan
tanpa ada faktor eksternal, bisa jadi
perusahaan tersebut memang wajib
membayarkan pesangon karena
permasalahan berada di pihak
perusahaan, akan tetapi ketika
terjadi kondisi force majure seperti
bencana alam atau pandemi, maka
perusahaan akan mengalami
kerugian yang lebih berat. Kondisi
Indonesia yang rentan akan kejadian
bencana alam arus menjadi
pertimbangan juga, sehingga
pengaturan regulasi ini melalui
Peraturan Pemerintah sudah tepat.
Nasib buruh dipertaruhkan dalam
perubahan pasal ini mengingat
dampaknya bukan hanya terhadap
buruh bersangkutan, namun juga
terhadap keluarga buruh tersebut
dan berdampak pada penurunan
kemampuan daya beli. Kalau pasal
163 dihapus maka ada hak
melakukan PHK, apakah ada
kepastian akan diatur dala PP, maka
akan ada kepastian, isi dari pasal
yang dihapus berpengaruh terhadap
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TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
Ketentuan Pasal 164 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 164
(1) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
perusahaan tutup yang
disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2
(dua) tahun, atau keadaan
memaksa (force majure),
dengan ketentuan
pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2) uang
penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak
sesuai perjanjian kerja.

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

(2) Kerugian perusahaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
dibuktikan dengan
laporan keuangan 2 (dua)
tahun terakhir yang telah
diaudit oleh akuntan
publik.

ANALISIS KPPOD
isu ketenagakerjaan, apakah ada
ketentuan dalam pasal lain yang
memastikan hal itu.
Simulasi ayat 1:
Sebuah perusahaan terbukti
mengalami kerugian 2 tahun
berturut-turut atau terjadi pandemi
Covid-19. Jika pekerja disana tidak
mau melanjutkan hubungan kerja
dan di PHK (dengan masa kerja 25
tahun), maka berdasarkan UU No. 13
Tahun 2003 ia memperoleh Uang
Pesangon 9 bulan upah, uang
penghargaan masa kerja 10 bulan
upah, dan uang penggantian hak.
Jika mengikuti RUU ini maka pekerja
tersebut belum tentu memperoleh
semua itu.

(3) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
perusahaan tutup bukan
karena mengalami
kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan
karena keadaan memaksa
(force majeur) tetapi
perusahaan melakukan
efisiensi, dengan
ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang
pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).
-

Simulasi ayat 3:
Sebuah perusahaan melakukan
efisiensi. Jika pekerja disana tidak
mau melanjutkan hubungan kerja
dan di PHK (dengan masa kerja 25
tahun), maka berdasarkan UU No. 13
Tahun 2003 ia memperoleh Uang
Pesangon dua kali 9 bulan upah,
uang penghargaan masa kerja 10
bulan upah, dan uang penggantian
hak. Jika mengikuti RUU ini maka
pekerja tersebut belum tentu
memperoleh semua itu.
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USULAN KPPOD
(2) Kerugian perusahaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
dibuktikan dengan laporan
keuangan 2 (dua) tahun
terakhir yang telah diaudit
oleh akuntan publik.
(3) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
perusahaan tutup bukan
karena mengalami kerugian
2 (dua) tahun berturut-turut
atau bukan karena keadaan
memaksa (force majeur)
tetapi perusahaan melakukan
efisiensi, dengan ketentuan
pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak
sesuai perjanjian kerja.

PASAL TAMBAHAN
(4) Kriteria kondisi force
majeur sebagaimana yang
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USULAN KPPOD
dimaksud dalam ayat (1)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

PASAL 89 AYAT 55
Pasal 89 ayat 55
Ketentuan Pasal 165
dihapus

Pasal 165
Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/ buruh karena
perusahaan pailit, dengan
ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang
pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan
masa kerja sebesar 1
(satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan penghapusan pasal ini
tidak sepenuhnya tepat mengingat
situasi perekonomian yang dinamis
menyebabkan adanya kemungkinan
suatu perusahaan untuk melakukan
penutupan usaha. Resiko bisnis yang
terberat dalam suatu usaha adalah
kepailitan. Regulasi ini menimbulkan
beban tambahan bagi pengusaha
yang pailit karena dalam kondisi
bangkrut perusahaan harus
membayar pesangon pekerja. Dilema
yang ditimbulkan dalam regulasi ini
adalah bagaimana dengan pesangon
dan uang penghargaan pekerja yang
telah bekerja cukup lama, lalu tibatiba dihadapkan pada situasi pailit.
Unsur ketidakpastian dalam suatu
usaha menjadi pertimbangan
sehingga harus ada ketentuan
khusus terkait hal ini. Tidak ada
jaminan bahwa ketentuan ini akan
diatur melalui Peraturan Pemerintah
sehingga pasal ini tidak perlu
dihapus.
Simulasi:
Sebuah perusahaan bangkrut. Jika
pekekrja disana di PHK (dengan
masa kerja 25 tahun), maka
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TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
Ketentuan Pasal 165 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/ buruh
karena perusahaan pailit,
dengan ketentuan
pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2).

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
ia memperoleh Uang Pesangon 9
bulan upah, uang penghargaan masa
kerja 10 bulan upah, dan uang
penggantian hak. Jika mengikuti RUU
ini maka pekerja tersebut belum
tentu memperoleh semua itu.
PASAL 89 AYAT 56
Pasal 89 ayat 56
Ketentuan Pasal 166
dihapus

Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja
berakhir karena
pekerja/buruh meninggal
dunia, kepada ahli
warisnya diberikan
sejumlah uang yang besar
perhitungannya sama
dengan perhitungan 2
(dua) kali uang pesangon
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (2), 1 (satu) kali
uang penghargaan masa
kerja sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan
uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Tidak ada jaminan bahwa ketentuan
ini akan diatur melalui Peraturan
Pemerintah sehingga pasal ini tidak
perlu dihapus karena berkaitan
dengan hak pekerja dan meninggal
merupakan sesuatu yang tidak bisa
dihindari oleh setiap insan manusia,
artinya pekerja yang meninggal pun
harus dijamin haknya dalam suatu
undang-undang.
Simulasi:
Seorang pekerja meninggal dunia,
dengan masa kerja 25 tahun maka
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
ia memperoleh Uang Pesangon dua
kali 9 bulan upah, uang penghargaan
masa kerja 10 bulan upah, dan uang
penggantian hak. Jika mengikuti RUU
ini maka pekerja tersebut belum
tentu memperoleh semua itu.

PASAL 89 AYAT 57
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TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
Ketentuan Pasal 166 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja
berakhir karena
pekerja/buruh meninggal
dunia, kepada ahli warisnya
diberikan sejumlah uang
yang besar perhitungannya
sama dengan perhitungan 1
(satu) kali uang pesangon
sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (2), 1 (satu) kali uang
penghargaan masa kerja
sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai
perjanjian kerja.

RUU CIPTA KERJA
Ketentuan Pasal 167
dihapus

UU TERDAMPAK
Pasal 167
(1) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
memasuki usia pensiun
dan apabila pengusaha
telah mengikutkan
pekerja/buruh pada
program pensiun yang
iurannya dibayar penuh
oleh pengusaha, maka
pekerja/buruh tidak
berhak mendapatkan
uang pesangon sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat
(2), uang penghargaan
masa kerja sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat
(3), tetapi tetap berhak
atas uang penggantian
hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai uang
penghargaan terhadap pekerja yang
pensiun dihapuskan dalam RUU ini
secara positif menimbulkan potensi
peningkatan jumlah lapangan kerja
karena investor tidak perlu terbebani
biaya pensiun dan lain sebagainya,
namun di sisi lain terdapat dilema
dimana pekerja memiliki hak untuk
memperoleh uang penggantian hak.
Data Kemenaker menunjukkan
bahwa Data Kementrian
Ketenagakerjaan RI tahun 2019
menyebutkan bahwa dari total 536
persetujuan bersama PHK, hanya
147 persetujuan bersama (27%)
yang memenuhi kompensasi ini. Itu
artinya 73 persen persetujuan
bersama yang tidak membayarkan
kompensasi PHK sesuai UU No. 13
Tahun 2003, sehingga tidak semua
perusahaan mampu membayar
kompensasi PHK. Kunci utama
penegakan regulasi ketenagakerjaan
adalah kepatuhan. Maka pastikan
perusahaan patuh terlebih dahulu,
dengan cara mencari jalan tengah
agar ketentuan kompensasi PHK
tidak membebani perusahaan.
Pasal 90 RUU ini membahas tentang
program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) dalam BPJS.
Penghapusan pasal ini menjadikan
JKP dan kompensasi PHK sebagai
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TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
Ketentuan Pasal 167 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 167
(1) Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
memasuki usia pensiun dan
apabila pengusaha telah
mengikutkan pekerja/buruh
pada program pensiun yang
iurannya dibayar penuh oleh
pengusaha, maka
pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang pesangon
dan uang penghargaan masa
kerja sesuai ketentuan Pasal
156, tetapi tetap berhak atas
uang penggantian hak sesuai
perjanjian kerja.
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(2) Dalam hal besarnya
jaminan atau manfaat
pensiun yang diterima
sekaligus dalam program
pensiun se-bagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
ternyata lebih kecil
daripada jumlah uang
pesangon 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat
(2) dan uang
penghargaan masa kerja
1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan
uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4), maka
selisihnya dibayar oleh
pengusaha.

ANALISIS KPPOD
dua hal yang berbeda. Pasal ini tidak
perlu dihapus karena bisa menjadi
dasar untuk melakukan integrasi
antara JKP dan Kompensasi PHK.
Keberadaan JKP mampu
menjalankan peran untuk mengelola
dana premi namun regulasi ini perlu
diatur secara normatif. Tidak ada
jaminan bahwa ketentuan ini akan
diatur melalui Peraturan Pemerintah
sehingga pasal ini tidak perlu dihapus
sehingga klasul ini harus diatur
dalam RUU ini.

USULAN KPPOD
TETAP ADA
(2) Dalam hal pengusaha
telah mengikutsertakan
pekerja/buruh dalam
program pensiun yang
iurannya/premi-nya dibayar
oleh pengusaha dan
pekerja/buruh, maka yang
diperhitungkan dengan uang
pesangon yaitu uang pensiun
yang premi/iurannya dibayar
oleh pengusaha.

Simulasi ayat 1:
Seorang pekerja semakin menua dan
pensiun dan ikut serta dalam
program pensiun yang iurannya
dibayarkan penuh oleh perusahaan.
Jika pekerja tersebut di PHK (dengan
masa kerja 25 tahun), maka
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
ia memperoleh uang penggantian
hak. Jika mengikuti RUU ini maka
pekerja tersebut tidak mendapatkan
UPH.

(3) Dalam hal pengusaha
telah mengikutsertakan
pekerja/buruh dalam
program pensiun yang
iurannya/premi-nya
dibayar oleh pengusaha
dan pekerja/buruh, maka
yang diperhitungkan
dengan uang pesangon
yaitu uang pensiun yang
premi/iurannya dibayar
oleh pengusaha.

Simulasi ayat 2:
Pekerja tersebut semakin menua dan
pensiun dan ikut serta dalam
program pensiun yang iurannya
dibayarkan penuh oleh perusahaan.
Jika pekerja tersebut PHK (dengan
masa kerja 25 tahun), dengan uang

(4) Ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2),
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TETAP ADA
(3) Dalam hal pengusaha
telah mengikutsertakan
pekerja/buruh dalam
program pensiun yang
iurannya/premi-nya dibayar
oleh pengusaha dan
pekerja/buruh, maka yang
diperhitungkan dengan uang
pesangon yaitu uang pensiun
yang premi/iurannya dibayar
oleh pengusaha.
TETAP ADA
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dan ayat (3) dapat diatur
lain dalam perjanjian
kerja, peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
(5) Dalam hal pengusaha
tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja karena
usia pensiun pada
program pensiun maka
pengusaha wajib
memberikan kepada
pekerja/buruh uang
pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).
(6) Hak atas manfaat
pensiun sebagaimana
yang dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak
menghilangkan hak
pekerja/buruh atas
jaminan hari tua yang
bersifat wajib sesuai

ANALISIS KPPOD

USULAN KPPOD

dari program pensiun ia
mendapatkan 150 juta, disisi lain
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
ia memperoleh uang pesangon 9
bulan upah, uang penghargaan masa
kerja 10 bulan upah, uang
penggantian hak (anggap total
semua 178 juta). Ternyata terdapat
selisih 28 juta, maka selisih tersebut
harus dibayarkan perusahaan. Jika
mengikuti RUU ini maka pekerja
tersebut belum tentu memperoleh
semua itu.

(4) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dapat diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.
TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
(5) Dalam hal pengusaha
tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja karena usia
pensiun pada program
pensiun maka pengusaha
wajib memberikan kepada
pekerja/buruh uang
pesangon sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat
(2), uang penghargaan masa
kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai
perjanjian kerja.
TETAP ADA
(6) Hak atas manfaat
pensiun sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) tidak menghilangkan hak
pekerja/buruh atas jaminan
hari tua yang bersifat wajib
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dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
PASAL 89 AYAT 59
Pasal 89 ayat 59
Ketentuan Pasal 169
dihapus

Pasal 169
(1) Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan
pemutusan hubungan
kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan
sebagai berikut:

USULAN KPPOD
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

a. menganiaya, menghina
secara kasar atau
mengancam
pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau
menyuruh
pekerja/buruh untuk
melakukan perbuatan
yang bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan;
c. tidak membayar upah
tepat pada waktu
yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau
lebih;
d. tidak melakukan
kewajiban yang telah
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Pasal ini mengatur tentang sengketa
antara pengusaha dengan pekerja
dimana jika terjadi suatu masalah
yang disebabkan oleh pengusaha,
maka pekerja berhak melakukan
pengajuan PHK dan tetap mendapat
hak mereka, namun ketika
pengusaha tidak terbukti melakukan
kesalahan tersebut, maka pekerja
tersebut dapat langsung di PHK
tanpa melalui mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan
kerja. Kedua hal di atas bersifat
kontradiktif dan merugikan kedua
belah pihak, sehingga pasal ini perlu
di revisi. Tidak ada jaminan bahwa
ketentuan ini akan diatur melalui
Peraturan Pemerintah sehingga pasal
ini tidak perlu dihapus sehingga
klasul ini harus diatur dalam RUU
guna meminimalisir praktik intimidasi
terhadap pekerja.

TETAP ADA
Ketentuan Pasal 169 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja
kepada lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam
hal pengusaha melakukan
perbuatan sebagai berikut :
a. menganiaya, menghina
secara kasar atau
mengancam
pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau
menyuruh pekerja/buruh
untuk melakukan
perbuatan yang
bertentangan dengan
peraturan perundangundangan;
c. tidak membayar upah
tepat pada waktu yang
telah ditentukan selama 3
(tiga) bulan berturut-turut
atau lebih;
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dijanjikan kepada
pekerja/ buruh;
e. memerintahkan
pekerja/buruh untuk
melaksanakan
pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f. memberikan pekerjaan
yang membahayakan
jiwa, keselamatan,
kesehatan, dan
kesusilaan
pekerja/buruh
sedangkan pekerjaan
tersebut tidak
dicantumkan pada
perjanjian kerja.

d. tidak melakukan
kewajiban yang telah
dijanjikan kepada pekerja/
buruh;
e. memerintahkan
pekerja/buruh untuk
melaksanakan pekerjaan
di luar yang diperjanjikan;
atau
f. memberikan pekerjaan
yang membahayakan jiwa,
keselamatan, kesehatan,
dan kesusilaan
pekerja/buruh sedangkan
pekerjaan tersebut tidak
dicantumkan pada
perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan
kerja dengan alasan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)
pekerja/buruh berhak
mendapat uang pesangon
2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan
uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).

TETAP ADA DENGAN
PERUBAHAN
(2) Pemutusan hubungan
kerja dengan alasan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pekerja/buruh
berhak mendapat uang
pesangon 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2).

352

RUU CIPTA KERJA

UU TERDAMPAK

NA RUU CIPTA KERJA

ANALISIS KPPOD

(3) Dalam hal pengusaha
dinyatakan tidak
melakukan perbuatan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
oleh lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial maka
pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja tanpa
penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dan
pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak
berhak atas uang
pesangon sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat
(2), dan uang
penghargaan masa kerja
sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (3).
PASAL 89 AYAT 60
Ketentuan Pasal 170
dihapus.

Pasal 170
Pemutusan hubungan
kerja yang dilakukan tidak
memenuhi ketentuan
Pasal 151 ayat (3) dan
Pasal 168, kecuali Pasal
158 ayat (1), Pasal 160
ayat (3), Pasal 162, dan
Pasal 169 batal demi
hukum dan pengusaha
wajib mempekerjakan

USULAN KPPOD
TETAP ADA
(3) Dalam hal pengusaha
dinyatakan tidak melakukan
perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
oleh lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial maka pengusaha
dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja tanpa
penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dan
pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak berhak
atas uang pesangon sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (2).

Menyesuaikan Pasal 151,
Pasal 160 Pasal 168, Pasal
158, Pasal 162 dan Pasal
169.

Ketentuan ini semsetinya tidak
dihapus agar menjamin hak-hak
pekerja yang memang berhak
memperoleh haknya saat di PHK

TETAP ADA
Pasal 89 ayat 60
Ketentuan Pasal 170 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pemutusan hubungan kerja
yang dilakukan tidak
memenuhi ketentuan Pasal
151 ayat (3) dan Pasal 168,
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pekerja /buruh yang
bersangkutan serta
membayar seluruh upah
dan hak yang seharusnya
diterima.

PASAL 89 AYAT 61
Ketentuan Pasal 171
dihapus.

Pasal 171
Pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja tanpa
penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang
berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
158 ayat (1), Pasal 160
ayat (3), dan Pasal 162,
dan pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak dapat
menerima pemutusan
hubungan kerja tersebut,
maka pekerja/buruh
dapat mengajukan
gugatan ke lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
dalam waktu paling lama
1 (satu) tahun sejak
tanggal dilakukan

USULAN KPPOD
kecuali Pasal 158 ayat (1),
Pasal 160 ayat (3), Pasal
162, dan Pasal 169 batal
demi hukum dan pengusaha
wajib mempekerjakan
pekerja/buruh yang
bersangkutan serta
membayar seluruh upah dan
hak yang seharusnya
diterima.

Sesuai dengan putusan MK
No.61/PUU-VIII/2010

Ketentuan ini perlu diadakan sebagai
jaminan bagi pekerja yang ingin
melakukan tuntuan jika di PHK
secara tidak adil

TETAP ADA
Pasal 89 ayat 61
Ketentuan Pasal 171 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja tanpa
penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang
berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158
ayat (1), Pasal 160 ayat (3),
dan Pasal 162, dan
pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak dapat
menerima pemutusan
hubungan kerja tersebut,
maka pekerja/buruh dapat
mengajukan gugatan ke
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pemutusan hubungan
kerjanya.

PASAL 89 AYAT 62
Ketentuan Pasal 172
dihapus.

Pasal 172
Pekerja/buruh yang
mengalami sakit
berkepanjangan,
mengalami cacat akibat
kecelakaan kerja dan
tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua
belas) bulan dapat
mengajukan pemutusan
hubungan kerja dan
diberikan uang pesangon
2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan
uang pengganti hak 1
(satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (4).

PASAL 90 AYAT 1
Ketentuan Pasal 18
diubah sehingga

Norma Baru

USULAN KPPOD
lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dalam waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak
tanggal dilakukan pemutusan
hubungan kerjanya.

Menyesuaikan Pasal 157 B,
ketentuan mengenai pasal
ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Jaminan bagi pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja harus
tetap diperhatikan oleh perusahaan
sebagai bentuk perhatian perusahaan
dan penghargaan terhadap pekerja
yang memiliki dedikasi tinggi
terhadap perusahaan.

TETAP ADA
Pasal 89 ayat 62
Ketentuan Pasal 172 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pekerja/buruh yang
mengalami sakit
berkepanjangan, mengalami
cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua
belas) bulan dapat
mengajukan pemutusan
hubungan kerja dan
diberikan uang pesangon 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3), dan uang
pengganti hak sesuai
perjanjian kerja.

-

Pembagian klasifikasi jenis program
jaminan sosial dalam RUU ini sudah
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berbunyi sebagai
berikut:

tepat. Pekerjaan terpentingnya
adalah bagaimana pemerintah
memastikan ketentuan ini dapat
berjalan dengan baik, khususnya di
masa pandemi atau kondisi force
majeur lainnya, karena di masa-masa
tersebut rawan terjadi PHK.

Pasal 18
Jenis program jaminan
sosial meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan
kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f. jaminan kehilangan
pekerjaan.
PASAL 90 AYAT 2
Di antara Pasal 46 dan
Pasal 47 disisipkan 5
(lima) pasal yakni:
a. Pasal 46A yang
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46A
(1) Pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja berhak
mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan.
(2) Jaminan kehilangan
pekerjaan
diselenggarakan oleh
badan penyelenggara
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Ketentuan Pasal 18 diubah
sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
Jenis program jaminan sosial
meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f. jaminan kehilangan
pekerjaan.

Norma Baru
1. Data World Bank
menyebutkan bahwa
perusahaan yang
memenuhi pembayaran
kompensasi pada saat
terjadi PHK hanya
sekitar 40%. Hal ini
disebabkan karena
tingginya kompensasi
PHK di Indonesia.
2. Hal ini ditambah lagi
dengan besarnya iuran
yang harus dikeluarkan
perusahaan untuk
mendaftarkan
pekerja/buruh dalam
program jaminan sosial.
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Persoalan terkait JKP tidak hanya
berkaitan dengan pemenuhan
kompensasi. Sifat JKP semestinya
menjadi opsi substitusi terhadap
kompensasi PHK, dalam hal ini uang
pesangon dan UPMK. Kewajiban
perusahaan dalam mendaftarkan
pekerja dalam jaminan sosial ini
harus dikawal secara ketat,
mengingat 56% tenaga kerja sudah
terdaftar dalam BPJS. Hal tersebut
melebihi target yang ditetapkan
Bappenas dan di atas rata-rata ILO,
yakni 46%. Secara realita, masih ada
44% tenaga kerja yang belum
tercover, sehingga dengan adanya
RUU ini jumlah pekerja yang tercover
meningkat. Apalagi di masa pandemi
ini, dimana PHK terjadi dimana-mana

SETUJU
Di antara Pasal 46 dan Pasal
47 disisipkan 5 (lima) pasal
yakni:
a. Pasal 46A yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 46A
(1) Pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan
hubungan kerja berhak
mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan.
(2) Jaminan kehilangan
pekerjaan diselenggarakan
oleh badan penyelenggara
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Sementara
pekerja/buruh yang terPHK tetap tidak dapat
terjamin kelangsungan
bekerjanya secara
optimal.
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(Data Kemenaker menyebutkan
sekitar 2.084.593 pekerja yang di
PHK).

jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Prinsip dalam ayat 1, 2, dan 3 sudah
selaras dengan hakekat jaminan
sosial. Diharapkan keberadaan
regulasi ini mampu menegaskan
posisi jaminan sosial dan menjamin
kepastian benefit yang diterima oleh
peserta jaminan sosial.

SETUJU

3. Agar pemenuhan
kompensasi PHK dapat
lebih optimal, maka
perlu penyesuaian
kompensasi PHK yang
direposisi dengan
program jaminan sosial
baru.
b. Pasal 46B yang
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46B
(1) Jaminan kehilangan
pekerjaan
diselenggarakan secara
nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial.
(2) Jaminan kehilangan
pekerjaan
diselenggarakan untuk
mempertahankan
derajat kehidupan yang
layak pada saat
pekerja/buruh
kehilangan pekerjaan.
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata

Norma Baru

Prinsip asuransi sosial
dalam jaminan hari tua
didasarkan pada
mekanisme asuransi
dengan pembayaran iuran
antara pekerja dan pemberi
kerja.
Derajat kehidupan yang
layak yang dimaksud dalam
ketentuan ini adalah
besaran jaminan program
kehilangan pekerjaan
mampu memenuhi
kebutuhan pokok pekerja
dan keluarganya

357

b. Pasal 46B yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 46B
(1) Jaminan kehilangan
pekerjaan diselenggarakan
secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial.
(2) Jaminan kehilangan
pekerjaan diselenggarakan
untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak
pada saat pekerja/buruh
kehilangan pekerjaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pemberian jaminan
kehilangan pekerjaan diatur
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cara pemberian jaminan
kehilangan pekerjaan
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
c. Pasal 46C yang
berbunyi sebagai
berikut:

dengan Peraturan
Pemerintah.

Norma Baru

Pasal 46C
Peserta Jaminan
Kehilangan Pekerjaan
adalah setiap orang
yang telah membayar
iuran.
d. Pasal 46D yang
berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46D
(1) Manfaat jaminan
kehilangan pekerjaan
berupa pelatihan dan
sertifikasi, uang tunai
serta fasilitasi
penempatan.
(2) Manfaat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

USULAN KPPOD

Norma Baru

Hal ini selaras dengan
prinsip kepesertaan wajib
yang mengharuskan
seluruh penduduk menjadi
peserta jaminan sosial,
yang dilaksanakan secara
bertahap. Selain itu, iuran
juga menjadi bagian dari
prinsip asuransi sosial.

Skema pembayaran premi harus
diatur dengan seksama, karena
skema yang tepat akan menjaga
konsistensi penerima manfaat untuk
melakukan pembayaran iuran yang
menjadi kewajiban peserta.

Dalam praktek program
employment insurance di
beberapa negara,
komponen program
jaminan sosial yang
diperlukan bagi
pekerja/buruh yang terPHK adalah bantuan uang
sementara, pelatihan,
sertifikasi dan penempatan.

BPJS nantinya akan berhadapan
dengan asuransi swasta lainnya.
Fokus sertifikasi, pelatihan, dan
penempatan bukan lah kebutuhan
mendesak pekerja yang di PHK.
Dalam prakteknya, benefit yang
ditawarkan oleh asuransi swasta jauh
lebih menjanjikan daripada BPJS.
Agar masyarakat ikut dalam program
ini, maka benefit yang harus
ditawarkan bisa bersaing secara
kualitas dan menjawab kebutuhan
mendasar pekerja yang di-PHK, yakni
penghasilan sementara. Fasilitasi
penempatan bukan menjadi
kewajiban pengelola jaminan sosial,
sehingga manfaat yang diterima
diharapkan bersigat konkret.
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c. Pasal 46C yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 46C
Peserta Jaminan Kehilangan
Pekerjaan adalah setiap
orang yang telah membayar
iuran.
PERUBAHAN AYAT
d. Pasal 46D yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 46D
(1) Manfaat jaminan
kehilangan pekerjaan berupa
uang tunai, pelatihan dan
sertifikasi.
(2) Manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

RUU CIPTA KERJA
e. Pasal 46E yang
berbunyi sebagai
berikut:

UU TERDAMPAK
Norma Baru
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Penerapan dari prinsip
asuransi sosial.

Pasal 46E
(1) Besaran iuran
jaminan kehilangan
pekerjaan sebesar
persentase tertentu dari
upah.
(2) Ketentuan lebih
lanjut mengenai besaran
iuran jaminan
kehilangan pekerjaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
PASAL 92
(1) Untuk
meningkatkan
kesejahteraan pekerja,
pemberi kerja
berdasarkan UndangUndang ini memberikan
penghargaan lainnya
kepada pekerja/buruh.

Norma Baru

-

(2) Penghargaan lainnya
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan:
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Penggunaan instrumen peraturan
turunan dalam penentuan persentase
iuran merupakan ketentuan existing
yang sudah berjalan dengan baik.
Namun statement pemerintah yang
mengatakan bahwa tidak ada biaya
tambahan premi bertentangan
dengan keberadaan pasal ini.
Pemerintah semsetinya menyiapkan
skema yang tepat agar JKP tidak
menimbulkan resistensi dari
stakeholder.

SETUJU

Pemerintah menyebut pasal ini
sebagai pasal sweetener. Perbedaan
antara uang penghargaan masa kerja
dengan uang penghargaan lainnya
adalah dasar pemberianya dimana
uang penghargaan masa kerja
diberikan saat PHK dan uang
penghargaan lainnya diberikan satu
tahun semenjak RUU ini sah.
Pemberian UPL sebagai kompensasi
tidak memperhatikan kemampuan
finansial perusahaan, terlebih di
masa kini yang sedang menghadapi
pandemi. Perusahaan memiliki

DIHAPUS

e. Pasal 46E yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 46E
(1) Besaran iuran jaminan
kehilangan pekerjaan
sebesar persentase tertentu
dari upah.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai besaran iuran
jaminan kehilangan
pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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a. pekerja/buruh yang
memiliki masa kerja
kurang dari 3 (tiga)
tahun, sebesar 1 (satu)
kali upah;
b. pekerja/buruh yang
memiliki masa kerja 3
(tiga) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, sebesar 2
(dua) kali upah;
c. pekerja/buruh yang
memiliki masa kerja 6
(enam) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun,
sebesar 3 (tiga) kali
upah;
d. pekerja/buruh yang
memiliki masa kerja 9
(sembilan) tahun atau
lebih tetapi kurang dari
12 (dua belas) tahun,
sebesar 4 (empat) kali
upah; atau
e. pekerja/buruh yang
memiliki masa kerja 12
(dua belas) tahun atau
lebih, sebesar 5 (lima)
kali upah.

ANALISIS KPPOD
prioritas untuk bertahan dan
ketentuan ini akan membebani
perusahaan jika dibayarkan secara
serentak.
SIMULASI:
Dalam sebuah perusahaan terdapat
60.000 pekerja dan 100 diantaranya
di PHK. Kalau ketentuan dalam
UPMK, maka yang diberikan
kompensasi PHK adalah 100 orang.
Ketentuan UPL menjadi beban
karena perusahaan harus membayar
UPL kepada 60.000 orang sebesar
sekian kali upah sesuai masa kerja.
Interpretasi dari simulasi di atas
adalah perusahaan dihadapkan pada
tuntutan membayar UPL. Pemerintah
mengabaikan fakta bahwa tidak
semua perusahaan patuh terhadap
ketentuan PMTK terkait kompensasi
ini. Pekerja dalam hal ini seolah-olah
merasa diuntungkan, namun
kenyataanya pekerja tersebut belum
tentu mendapatkan UPL karena
ketidakmampuan perusahaan.
Ketentuan ini juga menciptakan iklim
produksi yang kontraproduktif.
Kompensasi yang tidak ada
hubungannya dengan produktivitas
akan menjadi beban, padahal
kompensasi tersebut harus sesuai
dengan produktivitas pekerja.
Semestinya, semua kompensasi
dalam beleid ini bisa berdampak

(3) Pemberian
penghargaan lainnya
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan
untuk 1 (satu) kali
dalam jangka waktu
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paling lama 1 (satu)
tahun sejak UndangUndang ini mulai
berlaku.
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positif terhadap produktivitas
sehingga daya saing ketenagakerjaan
Indonesia meningkat.

(4) Ketentuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku
bagi pekerja/buruh yang
bekerja sebelum
berlakunya UndangUndang ini.
(5) Ketentuan mengenai
penghargaan lainnya
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak
berlaku bagi usaha
mikro dan kecil.
-

-

-

KPPOD merekomendasikan
ketentuan peralihan mengingat
perubahan pada ketentuan uang
pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak
dalam RUU ini akan berpengaruh
pada isi kontrak pada perjanjian
kerja sebelum RUU ini disahkan.

PENAMBAHAN PASAL
(Untuk nomor pasal belum
pasti akan diletakkan dimana
karena akan berpengaruh ke
tatanan yang lain)
PASAL PERALIHAN
Pasal 1
Ketentuan ini berlaku bagi
pekerja dengan masa rekrut
sesuah RUU ini berlaku.
Pasal 2
Bagi pekerja yang telah
terikat dalam ketentuan
sebelum RUU ini berlaku,
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ketentuan yang berlaku
adalah sebagai berikut :
(1) Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun
atau lebih tetapi kurang
dari 6 (enam) tahun, 2
(dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
c. masa kerja 9 (sembilan)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua belas)
tahun, 4 (empat) bulan
upah;
d. masa kerja 12 (dua belas)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima)
bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas)
tahun atau lebih tetapi
kurang dari 18 (delapan
belas) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan
belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 21 (dua
puluh satu) tahun, 7
(tujuh) bulan upah;
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g. masa kerja 21 (dua puluh
satu) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh
empat) tahun atau lebih,
10 (sepuluh ) bulan upah.
(2) Uang penggantian hak
yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum
diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang
untuk pekerja/buruh dan
keluarganya ketempat
dimana pekerja/buruh
diterima bekerja;
c. penggantian perumahan
serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan
15% (lima belas
perseratus) dari uang
pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja
bagi yang memenuhi
syarat;
d. hal-hal lain yang
ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
Pasal 3
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(1) Ketentuan JKP juga
berlaku untuk pekerja
yang bekerja sebelum
undang-undang ini
disahkan.
(2) Integrasi JKP dan
kompensasi PHK
terhitung sejak RUU ini
disahkan.
(3) Kompensasi PHK sesuai
Pasal Peralihan tetap
dihitung dan menjadi
kewajiban perusahan.
(4) Selisih atas kompensasi
yang harus diterima
pekerja dengan nilai JKP
dibayarkan oleh
perusahaan sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat
57.
Pasal 4
Ketentuan berkaitan dengan
pelaksanaan pasal peralihan
diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
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