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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Kasus Posisi 

 Kasus ini bermula pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam rapat paripurna 

Rancangan UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik penyusunan Omnibus 

Law yang telah disahkan DPR menjadi UU. Setelah menjadi UU terdapat 

banyak penolakan dari berbagai kalangan hingga mengajukan pengujian formil 

ke MK atas UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945. Undang-Undang 

Omnibus Law telah Pemerintah usulkan sejak 17 Desember 2019, yang 

merupakan bagian dalam Program Legislasi Nasional pada Tahun 2020.  PAda 

tanggal 7 Februari Presiden Jokowi sudah mengirimkan draf Rancangan UU 

Cipta Kerja untuk DPR yang disusun dalam 11 kluster pembahasan dan mulai 

dibahas oleh DPR dalam rapat paripurna ke-13 (tiga belas). RUU Cipta Kerja 

dibahas secara cepat dalam 64 (enam puluh empat) kali rapat, 2 (dua) kali rapat 

kerja, 56 (lima puluh enam) kali rapat Panja, dan 6 (enam) kali rapat untuk 

membahas hasil Timus dan Timsin.  

 Pemerintah pusat bersama dengan DPR pada tanggal 2 November tahun 

2020 telah disahkan UU Cipta Kerja, Terbitnya UU tersebut telah mengubah 

beberapa wewenang pemerintah daerah yang ditarik ke pemerintah pusat yang 

menyebabkan adanya kendala dalam penarikan retribusi oleh pemerintah 

daerah. Pergantian beberapa mekanisme yang masih belum beserta seperangkat 

aturan pada tingkat daerah menimbulkan beberapa hambatan lain dalam 

mengimplementasikan UU tersebut. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, dalam 

permohonan izin usaha memfokuskan untuk dilakukan melalui satu pintu, 

yakni Online Single Submission (OSS) yang dikendalikan oleh pemerintahan 

pusat dan pemerintahan daerah hanya sebagai pelaksana. Hal ini menyebabkan 

kendala salah satunya dalam penataan ruang dimana masih banyak Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terhubung dengan sistem OSS. RDTR 

merupakan komponen penting pada sistem OSS agar dapat menentukan 

pendirian sebuah usaha, terlebih pada usaha skala menengah dan atas, 

seharusnya sesuai dengan tata ruang daerah. Masalah teknis  yang 
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menyebabkan belum terhubungnya RDTR dengan OSS dikarenakan masih 

kurang mampunya pemerintah daerah untuk menarik retribusi atas pendirian 

bangunan. Hal ini juga dikaitkan dengan adanya penghapusan izin mendirikan 

bangunan (IMB), yang kemudian diganti oleh persetujuan bangunan gedung 

(PBG) seperti yang terdapat dalam PP Nomor 16/2021 tentang Aturan 

Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan gedung. Padahal seharusnya izin 

tata ruang menjadi inti aturan turunan UU Cipta Kerja. Adanya hambatan yang 

masih dihadapi dalam implementasi UU Cipta Kerja dikarenakan masih 

terdapat regulasi yang tumpang tindih, kelembagaan dan birokrasi yang masih 

lambat sehingga cenderung belum efisien, begitupun dalam perizinan usaha 

masih belum sinkron antara pusat dan daerah, berbagai insentif baik fiskal 

maupun non-fiskal masih belum dapat menarik investor. Seperti yang diketahui 

bahwa UU memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah 

akan tetapi dalam UU Cipta Kerja peraturan yang memiliki tingkat rendah 

dikesampingkan dengan peraturan yang memiliki tingkat makin tinggi. Oleh 

sebab itu di dalam perancangan UU Cipta Kerja terdapat masalah hukum yang 

bersifat serius dalam pembentukannya.  

 Dalam Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Formil 

UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 telah menjatuhkan putusan bahwa 

UU Cipta Kerja telah cacat formil, sehingga dinyatakan inkonstitusional secara 

bersyarat. Dengan demikian UU Cipta Kerja perlu diperbaiki sesuai dengan 

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini 

menyebabkan  adanya penangguhan didalam hal-hal yang memiliki sifat 

strategis dan berdampak luas terhadap pelaksanaan penyelenggaraan negara 

B. Isu Hukum 

UU Cipta Kerja telah merubah banyak pengaturan dan wewenang 

pemerintah daerah salah satunya dalam bidang tata ruang yang mana dalam 

pengimplementasiannya masih terdapat banyak kendala. Berbagai perubahan 

yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki beberapa hal yang 

menimbulkan protes oleh berbagai kalangan masyarakat. Peraturan-peraturan 

yang dimuat dinilai tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 18 Ayat (5)  dan 18B UUD NRI 1945 telah menjelaskan 
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mengenai negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki 

kekuasaan bersifat desentralisasi atau dekonsentrasi dimana terdapat pemberian 

otonomi untuk setiap daerah yang ada di Indonesia untuk dapat mengurus dan 

mengatur rumah tangganya sendiri. Dimana hal ini menunjukan bahwa adanya 

asas legalitas yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan pada tiap-tiap negara hukum khususnya negara hukum serta 

kontinental.
1
 Suatu Hal yang menjadi kritik terhadap penyusunan regulasi 

dalam bidang tata ruang dalam UU Cipta Kerja, terkait pasal-pasalnya yang 

menarik wewenang daerah menjadi wewenang pusat ditujukan untuk 

menghadirkan sebuah kepastian serta kemudahan berusaha dalam ekosistem 

investasi kedepannya dalam menciptakan lapangan kerja akan tetapi pada 

kenyataannya ditariknya permasalahan perizinan menjadi wewenang 

pemerintah pusat masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya sehingga 

memperlambat proses perizinan. Terutama dalam perizinan Rancangan Tata 

Ruang dimana masih banyak daerah terpelosok yang masih tidak memiliki 

RTRD sehingga dapat menimbulkan peluang akan terjadinya ketidaksesuaian 

dengan KLHS dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah pada penataan 

ruang dikarenakan pemerintah pusat belum tentu mengetahui kondisi daerah. 

Hal ini dapat memiliki dampak adanya kerusakan lingkungan, sehingga  sudah 

seharusnya wewenang yang lebih besar ialah diberikan kepada pemerintah 

daerah dibandingkan pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan 

penyelenggaraan daerah dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui 

kondisi daerahnya masing-masing. 

C. Permasalahan Hukum 

Jika dilihat menurut kasus posisi yang telah dijelaskan diatas maka 

penulis dapat merumuskan dua permasalahan hukum, yaitu : 

1. Apakah tepat adanya perubahan kewenangan konkuren pemerintah 

daerah yang dialihkan ke pemerintah pusat yang diatur dalam UU Cipta 

Kerja? 

                                                           
1
 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2022, Paradoksal Konflik dan Otonomi 

Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi 

Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, hlm. 65. 
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2. Apakah berpengaruh dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dalam rencana tata ruang setelah terbitnya UU 

Cipta Kerja? 

D. Jawaban Ringkas. 

1. Tidak, karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang 

tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pemerintah 

daerah adalah mengatur serta mengurus perkara pemerintahannya 

masing-masing berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas 

pembantuannya. 

2. Ya, karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah 

terdapat ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan kendala dalam 

mengimplementasikan UU Cipta Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


