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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

1.1.1. Indonesia sebagai Negara Hukum 

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945).  Penggunaan sebutan negara hukum mengalami perbedaan 

antara sebelum amandemen UUD 1945 dengan sesudah amandemen UUD 1945.  Sebelum 

amandemen UUD 1945, Pasal 1 UUD 1945 berbunyi: 

 Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 

Ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.   

Setelah amandemen UUD 1945 Ketiga tahun 2001, Pasal 1 UUD 1945 berubah menjadi: 

Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 

Ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. 

Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.1 

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya 

keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara 

hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan Pancasila sebagai norma dasar 

(grundnorm)-nya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang 

berdasarkan pada Pancasila, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, memiliki beberapa 

tujuan tertentu, yaitu mewujudkan negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib 

 
1JDIH DPR, http://www.dpr.go.id (diakses tanggal 1 Juni 2020) 
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dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga memungkinkan untuk 

tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan 

maupun kepentingan kelompok atau masyarakat.   

Dari keseluruhan UUD 1945, beberapa pasal yang menegaskan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum antara lain: 

1). Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. 

2). Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa  “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

3). Pasal 28 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Untuk penegakan dan 

melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” 2 

Sejak UUD 1945 berlaku hingga usainya amandemen UUD 1945 yang berlangsung 

sejak 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengamanatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

Indonesia sebagai salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Negara 

kesejahteraan awalnya digagas pada abad ke-18 oleh Jeremy Bentham (1748-1832), yang 

memperkenalkan aliran utilitarianisme yang berpandangan bahwa hukum harus 

memaksimalkan kebahagiaan.3  Utilitarian akan selalu berpikir bahwa manusia akan bertindak 

untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.  Hukum 

menjamin kebahagiaan bagi manusia sebanyak-banyaknya (the greatest happiness for the 

 
2JDIH DPR, http://www.dpr.go.id (diakses tanggal 2 Juni 2020) 
3 Sidharta. BA dan Kusumaatmadja, M., Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2000. 
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greatest number).  Aliran ini juga didukung oleh John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von 

Jhering (1818-1889).4   

Paham negara kesejahteraan (welfare state) muncul sebagai reaksi kelemahan paham 

liberalisme dan kapitalisme klasik dan juga sebagai reaksi atas konsep negara penjaga malam 

(nachtwachterstaat) yang mengidealkan prinsip pemerintah yang paling baik adalah 

pemerintah yang memerintah sesedikit mungkin.  Sejak awal abad ke-20 peran negara sebagai 

penjaga malam berubah menjadi negara kesejahteraan, agar negara bisa hadir dan campur 

tangan dalam mengurus rakyat miskin.  Karena di sisi lain, negara hukum liberal sebagai negara 

penjaga malam menempatkan tujuan negara pada tercapainya ketertiban dan keamanan sebagai 

prioritas. 

Negara hukum liberal (atau sering disebut sebagai negara hukum) adalah konsep yang 

awalnya diperkenalkan Immanuel Kant (1724-1804) yang kemunculannya bersamaan dengan 

lahirnya faham liberalism yang menentang kekuasaan absolut dari para raja pada masa itu.  

Menurut faham liberalism, sikap negara harus pasif.  Raja dibatasi kekuasaannya oleh 

konstitusi sebagai akibat perjanjian antara raja dan rakyat yang menentukan kedua pihak pada 

kekususkan yang sama.  Negara disebut negara penjaga malam karena tipe negara dibatasi 

hanya menjaga ketertiban dan keamanan.   Negara kesejahteraan lahir lewat serangkaian 

peristiwa panjang, mulai dari Revolusi Perancis hingga gagasan Jeremy Bentham bahkan 

hingga John M. Keynes.  Konsep negara kesejahteraan yang awalnya berkembang di Eropa, 

meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang pernah dijajah lama oleh Belanda.  Konsep 

negara kesejahteraan, memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang lebih besar dan luas, 

untuk menyejahterakan rakyat banyak. Faktor kesejahteraan rakyat menjadi penentu 

penyelenggaraan negara kesejahteraan itu. 5 

 
4 Ibid. 
5 Suteki.  “Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya” dalam Warassih E dkk. ”Refleksi dan 
Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia” Yogyakarta: Thafa Media. 2012. 
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1.1.2. Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia 

 

Sebagai pengemban kepercayaan rakyat, pemerintah bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan dalam 

UUD 1945.  Untuk itu pemerintah membuat landasan hukum berupa Undang-Undang dan 

berbagai peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 

Menteri dan sebagainya.  Pembuatan peraturan perundangan di Indonesia diatur dalam UU 

Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. 

Secara umum Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai 

berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 

pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; 

pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai 

pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Landasan 

Peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, berarti 

semua peraturan perundang-undangan harus bersumber kepada UUD 1945 sebagai hukum 

dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 merupakan 

penjelasan dari azas-azas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang adalah 

UUD 1945, oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan 
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aspek materiil. Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi 

prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Landasan 

materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-

undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945.6  Pembentukan 

peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, 

yaitu:  

a). Landasan Filosofis: Pembentukan produk hukum berupa peraturan perundang-

undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya 

ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.  

b). Landasan Sosiologis: Suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan 

memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran 

hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.  

c). Landasan Yuridis: Peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki 

landasan yudiris bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang 

terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.  

d). Landasan Politis: Landasan politik merupakan garis kebijakan politik yang 

menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan 

pemerintah Negara. 

UUD 1945 mengamanatkan negara memenuhi sejumlah hak warga negara demi 

menciptakan kesejahteraan rakyat. Tema kesejahteraan tegas diamanatkan oleh Konstitusi 

sebagai prioritas kebijakan publik. Oleh karenanya, upaya mewujudkan Negara Kesejahteraan 

(welfare state), di mana negara menjamin terpenuhinya standar kesejahteraan bagi warga 

negara adalah hakiki. Melihat proses pencapaian kesejahteran, pertanyaan yang mengemuka 

adalah bagaimana pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat bisa mencapai kesejahteraan 

 
6 Yasir, Armen, Hukum Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015. 
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itu.  Founding fathers Republik Indonesia, baik Soekarno, Hatta, Tan Malaka, maupun Sjahrir, 

menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita sentral yang perlu dipikul oleh negara.7 Welfare 

state telah mengarungi perjalanan panjang di Eropa Barat dan Utara, juga telah memberikan 

gambaran tentang bagaimana negara menjalankan peranannya mewujudkan kesejahteraan serta 

daya tahannya menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari internal maupun eksternal. 

Sesungguhnya tonggak welfare state Indonesia sudah ditancapkan sejak tahun 1945 

dalam UUD 1945 melalui bunyi Pasal 33 dan 34. Akan tetapi, rancangan perwujudan amanat 

UUD 1945 tentang jaminan sosial baru disahkan pada tahun 2004 melalui UU Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Implementasi jaminan sosial pun baru 

diatur 7 tahun setelah UU SJSN diundangkan, yakni pada tahun 2011 melalui UU Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terdapat dua jenis BPJS di 

Indonesia yaitu, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai diberlakukan 

awal 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan sejak Juli 2015. Artinya, usia jaminan 

kesehatan dan ketenagakerjaan Indonesia masih sangat dini. Masih banyak kritik yang terlontar 

pada sistem jaminan sosial Indonesia, mulai dari cakupannya yang belum menyeluruh, manfaat 

yang belum maksimal, dan penyelenggaraannya yang belum optimal seperti sosialisasi yang 

belum efektif, prosedur aksesibilitas yang rumit, serta persoalan-persoalan teknis lainnya. 

Maurizio Ferrera, Profesor Ilmu Politik Universitas Milan, mengungkapkan 

bahwa, “Negara Kesejahteraan memberikan wadah kelembagaan bagi ide-ide mulia 

masyarakat modern, yaitu: kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. ‘Welfare state’ pun 

memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perbaikan kondisi dan kesempatan hidup 

seluruh warga negara, khususnya kaum miskin” (hal. 5). Kebebasan, kesetaraan, dan 

solidaritas inilah titik singgung welfare state dengan Pancasila.8 

 
7 Triwibowo, D. dan Bagahijo, S. Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: LP3ES. 2017  
8 Ibid. 
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UUD 1945 sebagai manifestasi Pancasila mengandung nilai-nilai kebebasan, 

kesetaraan, dan solidaritas. Sebagai bukti, UUD 1945 menjamin warga negara untuk bebas 

berekspresi, menyampaikan pendapat, serta berserikat; mengamanatkan adanya kesetaraan 

setiap warga negara dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, serta pendidikan dan kesehatan; menyerukan prinsip solidaritas, sebagaimana landasan 

filosofi sistem jaminan sosial yang berbasis gotong-royong; dan kandungan-kandungan 

gagasan welfare state lainnya.  Negara Kesejahteraan, secara prinsip, mengutamakan peran 

negara yang aktif dalam mengelola perekonomian yang mencakup menjamin ketersediaan 

pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Pilar-pilar penyangga Negara Kesejahteraan 

yang utama adalah: social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, 

dan rights to education and the expansion of modern mass education system. Selain itu, hak 

sosial warga negara harus diimbangi dua hal yang saling terkait yakni, pertumbuhan ekonomi 

dan kesempatan kerja penuh.9 

 

1.1.3. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum 

 

Sebagai negara yang berdasar Hukum, Indonesia melaksanakan pembangunan nasional 

dengan berdasarkan pada sistem hukum dan produk hukum berupa peraturan perundang-

undangan.  Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat menyadari bahwa pembangunan 

nasional hanya bisa dilaksanakan dengan adanya kepastian hukum.  Sehingg, pembangunan 

hukum yang baik terus diupayakan pemerintah. Pembangunan hukum merupakan tindakan 

atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik 

dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus 

terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang 

 
9 Ibid. 
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berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam 

arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti 

yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, 

pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan 

pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling 

mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.10 Pembangunan 

materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk pembaruan peraturan 

perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup 

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta 

penelitian dan pengembangan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembangunan 

kelembagaan dan penegakan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk 

memelihara dan mempertahankan tertib hukum. Pembangunan pelayanan hukum adalah 

tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung berjalannya penegakan hukum, 

meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatnya pelayanan administrasi 

hukum. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan atau kegiatan untuk 

meningkatkan abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum yang berkaitan dengan 

nilainilai dan konsepsi-konsepsi dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban 

dengan ketenteraman yang dikehendaki. Indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan 

tentang, peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.11  

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 

pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Hal ini merupakan bagian dari 8 

 
10 Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 
Tahun 2019, Jakarta, 2019. 
11 Ibid. 
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(delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional 

dalam kurun waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan 

makmur”.12 Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 

diarahkan untuk mendukung:  

a). terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;  

b). pengaturan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal 

usaha dan industri;  

c), terciptanya kepastian investasi, terutama yang terkait dengan penegakan dan 

perlindungan hukumnya;  

d). penghilangan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan 

menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, 

nepotisme.  

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan masyarakat demokratis yang 

berlandaskan hukum, diarahkan pada:  

a). terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi 

hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana 

hukum;  

b). terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang 

tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;  

c). terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.  

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing global dan 

mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum tersebut dilaksanakan melalui:  

 
12 Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah 
Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
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a). pembaruan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum 

yang berlaku dan pengaruh globalisasi, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kepastian dan perlindungan hukum;  

b). penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);  

c) peningkatan kesadaran hukum; dan  

d). pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan 

kesejahteraan.  

Dijelaskan lebih lanjut dalam RPJPN 2005-2025,13 bahwa pembangunan materi hukum 

diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan 

perundang-undangan warisan kolonial. Pembangunan materi hukum tersebut yang 

mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu 

mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan 

UUD Tahun 1945.  Pembangunan materi hukum tersebut mencakup perencanaan hukum, 

pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum. Pembangunan struktur 

hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga 

hukum, profesi hukum, dan badan peradilan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme. 

Pembangunan struktur hukum tersebut dilaksanakan melalui sistem pendidikan dan pelatihan 

dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta 

pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, 

keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab 

dalam bentuk perilaku yang teladan.  

 

 

 
13 Ibid. 
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1.1.4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

 

Substansi pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat 

berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah karena substansi yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tidak tepat, sehingga daya gunanya tidak efektif didalam 

masyarakat. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap pelaksanaan 

pembangunan nasional yang berdampak pada pencapaian tujuan bernegara. Sampai dengan 

akhir tahun 2013, tercatat terdapat 85 (delapan puluh lima) undang-undang, 1 (satu) peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) 

peraturan peraturan pemerintah, dan 408 (empat ratus delapan) peraturan presiden yang 

disahkan/ ditetapkan.  Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dari 

segi substansi menunjukkan bahwa harmonisasi substansi peraturan perundang-undangan 

secara vertikal dan horisontal masih belum maksimal pelaksanaannya.14   

Mahkamah Konstitusi mencatat banyak pengujian materi baik terhadap Undang-

Undang maupun terhadap peraturan daerah.  Berdasarkan hasil Klarifikasi Kementerian Dalam 

Negeri terhadap 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) peraturan daerah selama kurun waktu 

2010–2013, terdapat 1.146 peraturan daerah bermasalah (6.54%).  Penyebab peraturan daerah 

bermasalah adalah karena substansi peraturan daerah bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan 

peraturan perundang-undangan sektor lainnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Dengan 

kata lain, apabila ditarik lebih jauh lagi, salah satu penyebab terjadinya permasalahan dalam 

 
14 Ibid. 
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peraturan daerah adalah juga karena adanya tumpang tindih atau tidak harmonisnya peraturan 

perundangundangan di atas peraturan daerah yang harus diacu oleh peraturan daerah.  

Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilakukan 

dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, untuk menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004; yang kemudian 

disempurnakan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. Penggantian ini didasarkan atas alasan 

bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Penyempurnaan 

proses tata cara pembentukan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 di antaranya 

meliputi15:  

1). penambahan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

undangan dalam hierarki;  

2). pengacuan penyusunan Prolegnas yang mendasarkan pada perencanaan 

pembangunan, baik panjang, menengah maupun tahunan, di samping perintah 

UUD 1945, Tap MPR dan Undang-Undang lainnya;  

3). perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak 

hanya untuk Prolegnas dan Prolegda, tetapi juga perencanaan peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya;  

4). pengaturan mekanisme pembahasan RUU tentang pencabutan perpu;  

5). pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan 

RUU atau rancangan perda;  

6). pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, 

peneliti dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-

undangan;  

 
15 Ibid. 
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7). mencantumkan teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran I UU 

tersebut. 

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait 

dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait dengan 

perencanaan pembentukan undang-undang. Realisasi rencana pembentukan undang-undang 

dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belum sesuai dengan target yang direncanakan. 

Persentase pencapaian prioritas tahunan Prolegnas selama kurun waktu 2010−2013 berada 

pada interval 20%−43.47% atau kurang dari 50%. Apabila jumlah capaian tersebut 

dibandingkan dengan jumlah RUU yang menjadi program pembentukan RUU Berdasarkan 

Keputusan DPR RI Nomor 41A/DPR RI/I/2009−2010 tentang Persetujuan Penetapan 

Prolegnas Tahun 2010−2014 yang berjumlah 247 RUU (dua ratus empat puluh tujuh) RUU, 

persentase jumlah capaian itu baru mencapai 36.84%. Sedangkan apabila yang dihitung hanya 

capaian RUU substantif yang sudah disetujui DPR saja, maka capaiannya baru mencapai 

19.43%. Selanjutnya, mengenai keterkaitan rencana pembentukan undang-undang dalam 

Prolegnas dengan perencanaan pembangunan nasional.16 Dalam arah kebijakan Prolegnas 

2010–2014, dinyatakan bahwa salah satu dasar penyusunan Prolegnas adalah rencana 

pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 

Namun, ternyata hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam daftar RUU yang ada dalam 

Prolegnas.  

Pelaksanaan pembangunan hukum dilakukan dengan memperhatikan beberapa 

peluang, antara lain sebagai berikut: 

1). Konsensus nasional yang menyatakan bahwa rumusan sila-sila Pancasila yang 

tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan cita hukum 

(rechtsidee) yang harus menjadi dasar dan menjiwai pembangunan.  

 
16 Ibid. 
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2). Pasal I ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum 

sehingga hukum harus menjadi panglima dalam setiap tindakan pemerintah dan 

rakyat. Salah satu misi pembangunan nasional yang terdapat Bab III Lampiran 

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan 

masyarakat demokratis berlandaskan hukum.  

3). Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dilaksanakannya 

pembangunan hukum, antara lain UU Nomor 24 tahun 2005 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  

4). Kemajuan teknologi yang mempermudah dan memperluas jangkauan 

sosialisasi dan diseminasi pembangunan bidang hukum.  

5). Adanya program-program yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah yang 

sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan hukum, misalnya program 

reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan di bidang hukum. 17 

6). Adanya komitmen dan integritas dari pejabat di lingkungan pemerintahan untuk 

melakukan pembangunan dan penegakan hukum.  

Permasalahan yang ada dalam perencanaan pembangunan hukum adalah 

sebagai berikut:  

a). belum adanya rumusan yang tegas mengenai konsep pembangunan hukum 

nasional agar pelaksanaan pembangunan hukum nasional tidak dilakukan secara 

parsial, berjangka pendek, dan bersifat kasuistis;  

 
17 Ibid. 
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b). belum adanya politik hukum yang jelas, sistematis, dan komprehensif dalam hal 

penataan materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan 

hukum, dan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur;  

c). bagaimana arah dan strategi pelaksanaan pembangunan hukum dalam 

menyelesaikan permasalahan di bidang materi hukum, kelembagaan dan 

penegakan hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.  

Sementara itu, sasaran perencanaan pembangunan hukum adalah sebagai 

berikut:18  

a). terumuskannya secara tegas mengenai konsep pembangunan hukum nasional 

sehingga pelaksanaan pembangunan hukum nasional tidak dilakukan secara 

parsial, berjangka pendek, dan bersifat kasuistis;  

b). terumuskannya politik hukum yang secara jelas, sistematis dan komprehensif 

dalam memberi arah untuk menyelesaikan masalah dalam penataan materi 

hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan kesadaran 

hukum masyarakat dan aparatur;  

c). tersusunnya arah dan strategi yang menunjang Politik Hukum sebagai langkah 

konkret dan aplikatif dalam dalam menyelesaikan masalah di bidang materi 

hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran 

hukum masyarakat. 

1.1.5. Metode Omnibus Law 

 

Salah satu cara yang dinilai progresif untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

sejumlah aturan perundangan dalam waktu singkat dan cepat adalah pembentukan Undang-

Undang dengan metode Omnibus Law yang meski lazimnya dilakukan di negara-negara yang 

 
18 Ibid. 
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menganut sistem hukum common law namun juga berhasil digunakan di negara civil law seperti 

Vietnam, yang menganut sistem hukum sama dengan yang dianut di Indonesia. 

Berdasarkan Bryan A. Garner, et al (Eds.) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition 

(halaman 186), Omnibus Bill berarti:19 

(1). A single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to 

force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the 

major provision. 

(2). A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an 

"omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus 

crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states 

for crime control. 

 Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang 

mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan 

mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. 

1.1.5.1.  Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia 

Tinjauan atas kedudukan omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan 

Indonesia dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

 Meski UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak mengenal istilah omnibus 

law, namun, ketentuan omnibus law sebagai suatu undang-undang tunduk pada pengaturan UU 

12/2011 dan perubahannya mengenai undang-undang, baik terkait kedudukan dan materi 

 
19Bryan A. Garner, et. al. (Eds.). Black’s Law Dictionary Ninth Edition. St. Paul: West Publishing Co., 2009  
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muatannya.  Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan omnibus law nantinya 

dapat sebagai berikut:  

1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d). Peraturan Pemerintah; 

e). Peraturan Presiden; 

f). Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g). Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 Jika dilihat dari ketentuan ini, omnibus law sebagai sebuah undang-undang tetap 

berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

 Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang terdiri atas:  

1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 

3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 

5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 
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Selain itu, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang (hal. 147) 

menguraikan materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan 

dalam bentuk undang-undang. Beberapa hal yang bersifat khusus itu, misalnya, adalah:20 

1) pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur 

(legislative delegation of rule-making power); 

2) tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; 

3) perubahan ketentuan undang-undang; 

4) penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; 

5) pengesahan suatu perjanjian internasional; 

6) penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan 

7) penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis. 

Apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai materi muatan undang-undang, 

keberadaan omnibus law nantinya tidak bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan 

perubahannya, sepanjang materi muatan yang diatur omnibus law sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tidak ada pula larangan dalam UU Nomor 12 Tahun 

2011 dan perubahannya bagi pembentukan omnibus law yang berfungsi untuk mengakomodasi 

beberapa materi muatan sekaligus. 

Muhammad Bakri dalam buku Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum 

Indonesia Pada Era Reformasi (hal. 47) menerangkan konsep undang-undang payung atau 

undang-undang pokok (umbrella law), yaitu undang-undang yang beberapa pasalnya meminta 

aturan pelaksananya dibuat dalam bentuk undang-undang pula21. 

 
20Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017  
21 Muhammad Bakri. Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi. Malang: 
UB Press, 2013 
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 Maka dari itu, salah satu materi muatan undang-undang yang dijelaskan dalam Pasal 

10 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 (hal. 48), yaitu “perintah suatu undang-undang 

untuk diatur dengan undang-undang”, merupakan deskripsi dari perintah suatu undang-undang 

payung. Muhammad Bakri dalam buku yang sama memberikan contoh undang-undang 

payung, salah satunya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

 

1.1.5.2.  Manfaat Omnibus Law 

 

Keberadaan omnibus law bahkan dapat memberikan sejumlah keuntungan. 

Pertama, persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini, banyak pejabat pemerintah yang 

takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena 

jika terbukti merugi, bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. 

 Kedua, omnibus law bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat 

dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal ini, omnibus law bisa 

menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, 

baik secara vertikal maupun horisontal.22 

Dasar hukum utama yang menjadi landasan pembuatan Undang-Undang menggunakan 

metode Omnibus Law adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria; 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

 
22 Ibid. 
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2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) diprediksi akan menjadi negara maju dengan pendapatan (Produk Domestik 

Bruto) terbesar keempat di dunia, di tahun 2045, di bawah Tiongkok, India dan Amerika 

Serikat.  Dengan asumsi di tahun 2036 Indonesia dapat melepaskan diri dari jebakan 

pendapatan menengah (middle income trap), maka diproyeksikan Indonesia akan 

mencatatkan PDB per kapita di tahun 2045 sebesar USD 23,199 dan PDB sebesar USD 7,4 

triliun.23 

Pertumbuhan ekonomi yang tujuan akhirnya mencapai kesejahteraan rakyat seperti 

diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sulit tercapai karena Indonesia 

memiliki beberapa kondisi yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi. Hambatan-

hambatan itu antara lain begitu banyaknya peraturan di Indonesia sehingga bahkan disebut 

Indonesia mengalami kondisi Hiper Regulasi. Tercatat ada 8470 Peraturan Pusat, 14758 

Peraturan Menteri, 4317 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 15966 

Peraturan Daerah sehingga total ada 43511 peraturan. Selain masalah banyaknya regulasi, 

Indonesia juga memiliki peringkat daya saing yang rendah. Bank Dunia dalam Laporan 

Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) tahun 2019 mengatakan, faktor kedua 

dalam permasalahan bisnis yang menghambat minat investor untuk berinvestasi di 

Indonesia adalah Inefisiensi Birokrasi.  Sementara Kepastian Kebijakan menjadi faktor 

penghambat minat investasi nomor lima. 24 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 
23 Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemaparan RUU Cipta Kerja. Jakrta, 2020. 
24 Ibid. 
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1). Bagaimana produk hukum Omnibus Law bisa menjawab permasalahan 

“obesitas” atau “hiper-regulasi” dan tumpang tindih peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

2).  Bagaimana Omnibus Law Cipta Kerja meningkatkan daya saing Indonesia 

(dengan melihat Omnibus Act serupa di beberapa negara lain) di dunia. 

 

1.3.  Tujuan Penulisan 

Mengukur efektivitas Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta 

Kerja dalam meningkatkan daya saing Indonesia, mulai dari proses 

pembentukan Undang-Undang atau Legislasinya (law making), hingga 

substansi RUU Cipta Kerja dalam meningkatkan daya saing Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Memberikan dasar pertimbangan ilmiah bidang hukum atas Rancangan 

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja khususnya bagi pemerintah dan 

segenap pemangku kepentingan, agar daya saing Indonesia bisa meningkat 

khususnya dilihat dari sisi kepastian hukum. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan  

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang 

pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula 

Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode 
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Penelitian dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang 

penelitian yang akan ditulis.  

 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Bab ini mengulas mengenai dasar Teori Negara Kesejahteraan, Teori 

Negara Hukum, Teori Hukum Progresif; Merumuskan Pertanyaan mengenai 

Bagaimana Omnibus Law Cipta Kerja mengatasi masalah terlalu banyaknya 

peraturan (hiper regulasi) dan Bagaimana Omnibus Law Cipta Kerja dapat 

meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia. 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini mengulas Metode Penelitian yang dipakai, termasuk Analisis 

yang digunakan dalam memberikan penjelasan permasalahan dengan 

menggunakan beberapa bahan hukum. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang “Mengukur Efektivitas Omnibus Law Cipta Kerja dalam 

Meningkatkan Daya Saing Indonesia” 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil Karya 

Ilmiah berupa Tesis ini.  


