SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE
PENDEKATAN OMNIBUS LAW
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A. Pendahuluan
pangkalan data lain yang menyediakan data

dapat dilihat
dan negara ini bukan ”negara peraturan”.
Pernyataan Presiden tersebut ada benarnya
karena kenyataan yang terjadi pada saat ini
jumlah regulasi di negara kita memang sudah
terlalu banyak.

Jenderal

Peraturan

dalam tabel-tabel berikut ini.
Tabel 2
Jumlah

Total

Perundang-undangan

191.607

kita dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 3.
Tabel 1. Jumlah Regulasi
Jenis PUU

Jumlah
Jumlah

Perppu
PP
Perpres

Perppu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden

Peraturan Kementerian
Total

1
2
3

4

5

6

40

43933

Wicipto Setiadi, Indonesia Negara Peraturan?, Koran Sindo, Kamis, 21 November 2019.
Untuk nomor 1-7 http://peraturan.go.id/peraturan/pusat.html (diakses 16 Januari 2020).
http://peraturan.go.id/peraturan/list.html?id=11e449f371bb47e09607313231373436 (diakses16
2020).
http://peraturan.go.id/peraturan/list.html?id=11e45da5a04bb002ae96303235313036 (diakses16
2020).
http://peraturan.go.id/peraturan/list.html?id=11e449f37c133b90991d313231383033 (diakses16
2020).
http://www.jdihn.go.id (diakses 21 Januari 2020).
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Januari
Januari
Januari

Jenderal
Total

Peraturan

Perundang-undangan

38990

Tabel 4

hanya memasukkan peraturan perundangJumlah

yang berupa peraturan perundang-undangan

yang juga menyediakan pangkalan data

perundang-undangan adalah jumlah data

Total

152617

Jumlah ini masih sangat mungkin
bertambah karena regulasi kita memang
kita mengakses pangkalan data tersebut
pada hari yang lain pasti jumlahnya akan

ini masing-masing kementerian atau lembaga
caranya sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi

lainnya.
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timbul sebenarnya tidak harus diselesaikan
sisi kuantitas maupun kualitas pada saat ini

diselesaikan

dengan

instrumen

lain.

keprihatinan ini terkait dengan jumlah regulasi

kualitas regulasi yang buruk dan mengarah
Regulasi yang
saja tidak sampai.

dalam pelaksanaannya karena ada beberapa
regulasi yang mengaturnya atau saling terkait.
yang menjadi payung hukum atau menjadi
payung hukumnya maka semakin panjang
pelanggaran hukum pidana.
ditambah lagi instansi yang menanganinya
terlalu banyaknya regulasi dalam berusaha
ada tidaknya regulasi sebagai payung hukum.
yang sering juga disebut overregulated,9
mengarah pada regulasi yang berkualitas
terlalu banyaknya regulasi yang lahir di negara
kita. Pertama
Regulasi yang buruk akan
hukum dapat diselesaikan dengan dibuatnya
regulasi. Padahal permasalahan hukum yang

8
9
10

42

bertentangan antara regulasi yang satu

, (S.I.), v.7, n.3, hlm. 321-334, dec. 2018. ISSN 2580-2364. https://
rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/288/203 (diakses 17 Januari 2020).
Ibid.
Ibid.
Wicipto Setiadi,
undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 Nomor 2, Juni 2007, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 46.
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pula dengan artikel hukum dari internet atau
pun artikel ilmiah lainnya serta peraturan
perundang-undangan yang dapat mendukung
hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara
permasalahan yang sekaligus juga digunakan
sebagai pijakan dalam membahas dan
Pertama
yang

sudah

terlalu

banyak

dan

C. Pembahasan
1. Simplifikasi atau Penyederhanaan
Regulasi

saling

antara regulasi yang satu dengan regulasi yang
dalam rangka mengatasi permasalahan
jumlah regulasi yang sudah terlalu banyak

sudah terlalu banyak dan mengarah pada
regulasi yang buruk tersebut maka cara yang
dapat dilakukan adalah apa yang disebut

regulasi yang lain dan apakah pendekatan

B. Metode Penelitian
Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan

existing
existing regulasi yang
bermasalah adalah dilakukan penyederhanaan

research

dihasilkan karya tulis yang sistematis dengan
menggunakan pendekatan yuridis-analitis

kualitas regulasi maka penyederhanaan
regulasi menjadi hal yang sangat penting
penyederhanaan regulasi bukanlah hal yang

yang dibahas. Pengumpulan data dilengkapi

akan tetapi memerlukan pendekatan sistemik

11

diselenggarakan oleh Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Jakarta, 5 Desember 2012. Lihat juga: Wicipto Setiadi, ”Institutional Restructuring to
Sustain Regulatory Reform in Indonesia”,
Volume 5 Issue 1, April 2019 P-ISSN: 2442
9880, E-ISSN: 2442-9899, hlm. 121-130.
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satunya instrument yang dapat mengatasi
semua permasalahan hukum. Jangan lagi
perlu undang-undang atau payung hukum.
mengutamakan kepentingan negara daripada

aspek kebutuhan dan aspek kemudahan
friendly
untuk meninjau apakah
suatu regulasi
dalam pengaturannya tidak ditemui adanya
regulasi dengan melakukan pemangkasan
regulasi. Pemangkasan regulasi dapat

apakah suatu regulasi mempunyai kejelasan
mendasar bagi masyarakat maupun bagi
friendly
untuk meninjau apakah sebuah regulasi
mudah dipahami dan dipatuhi serta tidak
memberikan beban yang berlebihan kepada
pihak-pihak yang terkena dampak langsung.

apa saja bisa masuk. Paris yang pertama
menggunakan istilah
atau bus jenis

dicapai tanpa memberikan beban yang tidak

besar sebagai pengangkut berbagai keperluan.

pengaturan regulasi tersebut.

disebut

2. Pendekatan Omnibus Law
regulasi yang mengarah pada regulasi yang

yang bisa berisi beragam materi.
mengenai
dalam

12

44

Dahlan Iskan, Terminal Omni, 14 Desember 2019 artikel yang beredar di media sosial.
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”

” antara lain diartikan sebagai ”a
mencakup lebih dari satu aspek yang digabung

”
yang bermakna ”every” atau ”all
tepatnya ”all, every, the whole, of every
”. Kata ”omni”
sebuah karya sastra yang merupakan hasil

law atau
yang berarti suatu peraturan yang dibuat

peraturan yang menggabungkan beberapa
aturan yang substansi pengaturannya

dengan substansi dan tingkatannya berbeda.
mencabut beberapa aturan yang telah berlaku
secara keseluruhan.Penerapan
various distinct matters, usually drafted in
system

common

law

law memungkinkan terbentuknya rancangan

as new crimes and grants to states for crime
control.

berisi perubahan bahkan penggabungan
beberapa undang-undang sekaligus.
Keuntungan menggunakan pendekatan

undang-

yang diperlukan lebih cepat dibandingkan
dengan mengubahundang-undang tersebut

undang-undang tersebut terdiri atas sejumlah

di negara yang regulasinya saling tumpang

atau

13

14

memberlakukan

beberapa

Second Edition, 2009, Edited by Audrey O’Brien and Marc Bosc, hlm.
76.
Barbara Sinclair, Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress Fourth Edition, 2012.
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adalah untuk

Karena

menggabungkan

banyak

sistem common law anglo saxon

regulasi
yaitu tradisi
yang lebih mengutamakan

pada

sendi

concordantie
ada

kekurangannya

apabila

diterapkan
Pertama

civil law
lebih dikenal penerapannya di negara yang
menganut common law.

pembentukan peraturan perundang-undangan
mempersempit keterbukaan dan partisipasi
publik
dalam
pembentukan
undangundang.

cenderung

tidak

memperhatikan

prinsip

pembentukannya.

penerapan pendekatan
sistem
dengan sistem

15
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tradisi sistem common law anglo saxon
pengadilan. Putusan
yurisprudensilah yang

di
dihadapkan
.
lebih banyak

Nurul Qomar,
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pengadilan atau
menjadi sumber
common law
anglo saxon
stare decicis
atau sistem preseden. Pada sistem ini hakim
terikat untuk mengikuti putusan pengadilan

dan

, (Makasar:

menyusun

regulasi

dengan

pendekatan

pengadilan terdahulu.
atau lebih materi muatan yang diatur dalam
saat ini yang semakin mendekati tanpa batas
di atas sebetulnya sudah tidak bisa lagi ditarik

kedua sistem tersebut justru saling mengisi

menerapkan penyusunan regulasi melalui
pendekatan
pembentukannya tidak disebut dengan tegas
pendekatannya melalui
. Karena
tidak disebutkan dengan tegas pendekatan
pembentukannya menerapkan pendekatan

bukan pendelegasian pasal per pasal yang

dilakukan terhadap delegasian dari undangmaupun Perpres. Peraturan pelaksanaan dari
undang-undang tersebut biasanya dijadikan

yang bisa diambil dalam rangka penyusunan
regulasi dengan menggunakan pendekatan
. Pada pemerintahan Presiden

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

dilakukan pada saat membentuk peraturan
pelaksanaan delegasian dari berbagai
undang-undang.
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juga dilakukan dalam rangka

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun
ketentuan-ketentuan baru yang disesuaikan
dengan kebutuhan pada saat itu dan ketentuan
lama yang diatur dalam peraturan perundang-

undang-undang sekaligus

Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku
terhadap banyak regulasi yang berdampak
merugikan pada pihak-pihak terkait biasanya

pembentukannya menerapkan pendekatan
dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku
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karena
dari kalangan yang kepentingannya dirugikan.

ini dapat dikatakan

asas ini tetap menjadi pertimbangan bagi para

menyusun peraturan perundang-undangan
tersebut.

dilakukan perbaikan atau penyempurnaan

maka langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam
penyusunan
regulasi
melalui
pendekatan
adalah melakukan
kajian yang betul-betul medalam dan

dijadikan pertimbangan dalam menerapkan
pendekatan
alam
membentuk regulasi dengan menerapkan
pendekatan
jangan sampai
regulasi baru dibuat hanya semata-mata
mempertimbangkan pada satu sudut

tanpa

mempertimbangkan

kepentingan

aspek-aspek lainnya sebagai pertimbangan
cost
dampak pencabutannya. Pendekatan yang
dan regulasi apa saja yang terdampak dan
tindakan hukum apa yang perlu dilakukan

Prinsip

yang

harus

melalui pendekatan
lebih mengedepankan asas

kedahsyatannya

sebaiknya
pendekatan
jangan sampai disusupi

diperhatikan
adalah

dengan diikuti pengaturan dalam ”ketentuan
penutup” untuk membatalkan regulasi
yang hendak dibatalkan.
akan mengenyampingkan asas
derogate legi generalis

mekanismenya jauh lebih aman dan sangat

terbatas
maka memudahkan penentuan kementerian
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yang menjadi leader dalam pembentukan
yang menangani.
baru dimungkinkan setelah melalui kajian
atau analisis yang mendalam baik dari segi

perkembangan keadaan saat ini dengan
tetap
mempertimbangkan
nilai-nilai

bisa

D. Penutup
disampaikan

penutup

yang

terdiri

atas

adanya

regulasi yang mengakibatkan

berhasil.

usulan pembentukan regulasi baru karena
kalau
masih
dilakukan
pembentukan

yang tidak sepakat karena masih banyak

menerapkan pendekatan
.
Pembentukan atau penyusunan regulasi
dengan menggunakan pendekatan
law

”keinginan” dibentuknya regulasi sebagai

civil law
dalam pembentukan peraturan perundang-

masa memimpin lembaga tersebut.

cermat dan hati-hati dengan memperhatikan

baru maka perlu dilakukan pendekatan
baru yang berbeda dengan pendekatan

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
peraturan perundang-perundangan yang
mengatur tentang pembentukan peraturan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Penyusunan regulasi baru sebaiknya dilakukan
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dengan regulasi yang lain.
Pembentukan
regulasi
dengan
menggunakan
pendekatan
harus senantiasa memperhatikan beberapa

Negara

staatsfundamentalnorm

pada

peraturan

pembentukan

Commons Procedure and Practice

perundang-undangan

peraturan

perundang-

PeradilanCivil Law System dan Common Law
System
Ilmu Perundangundangan

meminimalkan atau bahkan menghilangkan

unsur masyarakat dan seluruh pemangku
pemenuhan hak masyarakat dalam menyusun
kebijakan publik.
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