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PANDANGAN DAN SIKAP  

SERIKAT PETANI INDONESIA  

TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 

 

 

Pendahuluan 

Pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna. UU 

Cipta Kerja merupakan satu dari empat rancangan undang-undang yang menjadi prioritas 

pemerintah1 pada Prolegnas 2020-2024 untuk disahkan, dengan harapan dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Disahkannya UU Cipta Kerja 

mendapatkan protes keras dari organisasi petani, buruh, masyarakat adat, akademisi 

perguruan tinggi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. 

Setidaknya terdapat beberapa hal kontroversial seputar UU Cipta Kerja. Pertama, 

pembahasan undang-undang ini sangat cepat. Terhitung sejak rancangan dari UU Cipta 

Kerja secara resmi diajukan oleh pemerintah kepada DPR –RI pada 13 Februari 2020, hal 

ini berarti pembahasan UU Cipta Kerja memakan waktu hanya 7 bulan. Bahkan 

pembahasan dilakukan ketika DPR-RI memasuki masa reses di Bulan Juli 2020 lalu.  

Kedua, pembahasan UU Cipta Kerja menggunakan metode ‘Omnibus Law’, suatu 

metode yang ‘mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai 

undang-undang’ atau dengan kata lain memiliki implikasi besar terhadap banyak 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia2. Hal ini menjadi masalah 

besar mengingat UU Cipta Kerja yang sangat ambisius dan pembahasannya yang sangat 

cepat, memunculkan pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dasar kita Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan mencederai hak-

hak petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, serta kepentingan rakyat banyak. 

 Ketiga, proses pembahasan UU Cipta Kerja abai terhadap situasi dan kondisi saat 

ini. Kebijakan penanganan pemerintah cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi 

dan mengabaikan hak rakyat atas keamanan dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 

yang semakin memburuk di berbagai wilayah Indonesia. 

                                                 
1 Ketiga Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya adalah RUU tentang Perpajakan, RUU tentang 

Pemindahan Ibukota Baru, dan RUU Kefarmasian. Bersama dengan RUU Cipta Kerja, keempat RUU yang 

menggunakan metode ‘Omnibus Law’ itu masuk ke dalam 50 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020. 
2 Pada awal perumusannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan Omnibus Law 

Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster pembahasan dan berimplikasi pada perubahan terhadap 1.244 

pasal di dalam 79 Undang-Undang yang ada di Indonesia. 
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Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai organisasi massa petani di Indonesia telah 

melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja, mulai dari naskah 

akademik sampai dengan butir-butir pasal di dalamnya, untuk melihat implikasi dari UU 

Cipta Kerja terhadap petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Hasil kajian 

tersebut akan dipaparkan ke dalam pandangan dan sikap SPI sebagai berikut.   

Pandangan SPI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja3 

Kebijakan tentang pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia tidak 

boleh menyimpang dari misi mewujudkan ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’4. Terkait misi tersebut, SPI mengapresiasi 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang berkomitmen dengan 

program-program aksi prioritas, seperti pelaksanaan Reforma Agraria untuk mewujudkan 

keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia, 

meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, sampai dengan 

peningkatan kualitas dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional5. 

SPI berpandangan substansi di dalam UU Cipta Kerja justru kontradiktif dan 

kontraproduktif dengan misi yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden KH. Ma’ruf Amin. Didasarkan pada argumentasi bahwa investasi dan 

pembukaan lapangan kerja merupakan kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, UU Cipta Kerja kemudian mendorong terjadinya ‘reformasi regulasi’ atau 

dengan kata lain deregulasi di bidang perizinan berusaha. Hasilnya adalah UU Cipta Kerja 

menghapus sebagian besar persyaratan administratif maupun sanksi yang dinilai 

memperlambat laju investasi di Indonesia, termasuk di dalamnya izin mengenai impor 

pangan, pengadaan tanah dalam skala besar, sampai kemudahan penguasaan tanah untuk 

waktu yang lama bagi investasi. Secara garis besar, SPI berpandangan UU Cipta Kerja 

sarat akan kepentingan korporasi dan sangat berpotensi memunculkan 

pelanggaran terhadap hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. 

Lebih lanjut, pandangan SPI dipaparkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut: 

                                                 
3 Adapun draf UU Cipta Kerja yang dijadikan acuan adalah draf tertanggal 5 Oktober 2020, yang terdiri 

dari 905 halaman dan 186 pasal.  
4 Hal tersebut merupakan visi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin periode 2019-

2024. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya yaitu Nawacita, yang diejawantahkan dalam 

3 poin yaitu: 1) berdaulat di bidang politik; berdikari dalam bidang ekonomi; dan 3) berkepribadian dalam 

kebudayaan.  
5 Lihat dokumen ‘Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong – Visi Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf 

Amin’. 
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a. Landasan Filosofis UU Cipta Kerja Secara Parsial Menafsirkan Semangat 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Dalam naskah akademiknya UU Cipta Kerja menjadikan pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai satu-satunya pasal dalam UUD 

1945 sebagai landasan filosofisnya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pemaknaan 

yang tidak utuh terhadap UUD 1945.  

Peran dan kewajiban negara, apabila mengacu pada keseluruhan isi UUD 1945 

tidak hanya mengatur mengenai ‘hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan’, melainkan juga pada prinsip-prinsip lain yang diatur dalam UUD 1945. 

Misalnya mengenai pengaturan atas sumber-sumber agraria secara adil dan harus 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti di dalam pasal 33 UUD 

1945 ayat 3.  

SPI berpandangan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dimaknai secara 

terpisah dan oleh karena itu harus dilihat keterkaitan dan hubungannya dengan pasal-

pasal lain di dalam UUD 1945. Dipilihnya pasal 27 ayat (2) dan pemaknaannya yang 

parsial sebagai landasan filosofis UU Cipta Kerja merupakan langkah yang keliru. Hal 

ini juga menunjukkan lemahnya UU Cipta Kerja dalam memperhitungkan implikasi 

terhadap sektor-sektor lainnya, secara khusus sektor pertanian di Indonesia. 

SPI juga melihat potensi masalah dari Omnibus Law yang secara metode dapat 

mengubah atau menghapus butir-butir pasal dalam suatu perundang-undangan. Hal ini 

mengingat setiap undang-undang memiliki konsiderans ataupun hal-hal yang menjadi 

pertimbangan pembentukan undang-undang tersebut. Dengan adanya UU Cipta Kerja, 

hal ini memungkinkan munculnya pasal-pasal bermasalah dimana tidak terdapat 

hubungan antara konsiderans dengan isi pasal. Sebagai contoh, di dalam UU Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan, hal-hal yang menjadi konsiderans UU ini adalah visi untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Akan tetapi melalui Omnibus Law, butir-butir 

pasal di dalam UU Pangan dapat diubah, sehingga menjadi bertentangan dengan 

konsiderans undang-undang tersebut6. 

b. UU Cipta Kerja dan Reforma Agraria 

Pasal-pasal bermasalah di dalam UU Cipta Kerja yang mengancam reforma 

agraria di Indonesia pada dasarnya merupakan replikasi dari RUU Pertanahan yang 

                                                 
6 Pembahasan lebih lanjut mengenai implikasi Omnibus Law UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang 

Pangan akan dibahas di bagian antara UU Cipta Kerja dan Kedaulatan Pangan. 
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ditunda pengesahannya pada September tahun 2019 lalu7. Pasal-pasal tersebut 

dimasukkan di dalam Bab VIII UU Cipta Kerja, yakni kluster pengadaan tanah. Oleh 

karena itu, SPI berpandangan isi dari UU Cipta Kerja di bidang pertanahan sama 

bermasalahannya dengan RUU Pertanahan, dimana terdapat butir-butir pasal yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang termaktub di dalam 

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA 1960). SPI dalam hal ini tetap pada berpegang pada pandangan dan sikap 

organisasi yang dikeluarkan pada September tahun 2019 lalu8 yakni menolak isi dari 

RUU Pertanahan.  

UU Cipta Kerja Menjadi Dasar Pembentukan Bank Tanah9 

Pembentukan Bank Tanah merupakan salah satu indikator liberalisasi di sektor 

agraria. Bank Tanah secara konsep merupakan instrumen utama untuk mempercepat 

pembentukan pasar tanah dan menjadikan tanah semata-mata sebagai komoditas. 

Pemaknaan atas tanah tersebut bertentangan dengan amanat UUPA 1960, yang 

memandang tanah memiliki fungsi sosial dan bukan hanya fungsi ekonomi. Dalam UUPA 

1960 juga menyebutkan instrumen negara dalam mengatur persoalan tanah haruslah 

berfokus pada pengadaan dan pencadangan tanah bagi hajat hidup orang banyak10. Dalam 

UU Cipta Kerja, pembentukan Bank Tanah dijabarkan ke dalam beberapa pasal yaitu: 

1. Pasal 125 dalam UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Bank Tanah merupakan 

badan khusus yang mengelola tanah dan berfungsi melaksanakan perencanaan, 

perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah; 

2. Pasal 126 ayat (2) dalam UU Cipta Kerja menyebutkan ketentuan mengenai 

Bank Tanah yang mengalokasikan ketersediaan tanah bagi reforma agraria 

paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk 

bank tanah; 

3. Pasal 129 dalam UU Cipta Kerja menyebutkan Bank Tanah memiliki peran yang 

sentral, karena memiliki kewenangan atas hak pengelolaan (lihat bagian 

                                                 
7 Akibat masifnya penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap isi dari RUU Pertanahan, DPR-RI 

memutuskan menunda pengesahan RUU Pertanahan pada September 2019 dan kembali dimasukkan ke 

dalam Prolegnas DPR-RI 2020-2024.  
8 Lebih lanjut, lihat ‘Pandangan dan Sikap Serikat Petani Indonesia terkait Rancangan Undang-Undang 

Pertanahan’ tanggal 27 Agustus 2019. 
9 UU Cipta Kerja, Bab VIII, Bagian Keempat, Paragraf 1, Hal. 541, Pasal 125-135. 
10 Perihal ‘pengadaan tanah bagi hajat orang banyak’, frase tersebut rentan untuk disalahartikan. Berbagai 

praktik di sektor pertanian yang mengatasnamakan ‘pengadaan tanah bagi hajat orang banyak’ justru 

menempatkan sebagian rakyat menjadi buruh  sementara hasil pengelolaan belum tentu dinikmati oleh 

rakyat.  Hal ini berarti mengulang penerapan ‘trickle down effect’ di masa Orde Baru yang mengakibatkan 

timbulnya tingkat kesenjangan ekonomi. 
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‘Penguatan Hak Pengelolaan’ dalam pasal 136-142) yang berpotensi untuk 

disalahgunakan dan hanya mengakomodir kepentingan korporasi dan investasi. 

Penguatan Hak Pengelolaan (HPL)11 

Sebelumnya di dalam pasal 129 ayat (1), disebutkan bahwa tanah yang dikelola 

oleh Bank Tanah diberikan HPL. Ketentuan lainnya dalam ayat (2) adalah bahwa hak atas 

tanah di atas HPL dapat diberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 

Penafsiran mengenai HPL tersebut sangat berbeda dengan makna ‘pengelolaan’ 

sebagaimana tercantum di dalam UUPA 196012. Tidak hanya itu, penguatan HPL akan 

semakin membuat rumit pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, 

mengingat di atas HPL tersebut dapat diserahkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga, 

apakah itu dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. SPI 

berpandangan ketentuan mengenai HPL dalam UU Cipta Kerja sangat bias kepentingan, 

yakni memfasilitasi investasi di sektor pertanahan namun abai terhadap potensi 

ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia akibat terbitnya ketentuan 

tersebut.  

UU Cipta Kerja dan Kepemilikan Asing dalam Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun untuk Orang Asing (Sarusun)13 

Dalam pasal 144 ayat (1) poin c, d, dan e, disebutkan bahwa warga negara asing, 

badan hukum asing, dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional, dapat 

diberikan Hak Milik Sarusun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan di dalam UUPA 

1960 yang menyatakan orang asing yang berkedudukan di Indonesia hanya diperbolehkan 

memiliki hak pakai dan hak sewa. 

Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang 

Bawah Tanah14 

Pasal 146 ayat (1) Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan/atau 

bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, 

hak pakai, atau hak pengelolaan. Kemudian Pasal 146 ayat (4) Penggunaan dan 

pemanfaatan tanah pada ruang atas dan/atau bawah tanah oleh pemegang hak yang 

                                                 
11 UU Cipta Kerja, Bab VIII, Paragraf 2, hal. 544, Pasal 136-142. 
12 Hak Pengelolaan (HPL) pada dasarnya tidak disebutkan dalam UUPA 1960. UUPA 1960 menyebutkan 

‘pengelolaan’ sebagai bentuk dari pelaksanaan penguasaan negara, dimana dalam bagian Penjelasan UUPA 

1960 di bagian ‘Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria’ Poin II (2) menyebutkan kekuasaan negara untuk 

memberikan tanah (yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya) kepada 

seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. Lebih lanjut, lihat penjelasan UUPA 1960.   
13 UU Cipta Kerja, Bab VIII, Paragraf 3 hal 545, Pasal 143-145. 
14 UU Cipta Kerja, Bab VIII, Paragraf 4 hal 546, Pasal 146-147. 
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berbeda, dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Pasal ini 

berpotensi membuka keran besar-besaran eksploitasi atas kekayaan alam yang 

bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 

Jangka Waktu Perpanjangan dan Pembaruan Hak15 

Dalam UU Cipta Kerja, pasal 129 ayat (3) dan 138 ayat (3) mengatur ketentuan 

mengenai jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dapat diberikan 

perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan 

sesuai dengan tujuan pemberian haknya. SPI berpandangan hal ini tidak cukup, 

mengingat masih longgarnya peraturan yang memungkinkan pihak yang mendapatkan 

HPL untuk memperpanjang jangka waktu haknya dan berpotensi memperpanjang 

ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Pada dasarnya 

bagian ini sudah mengalami perubahan, mengingat dalam draf UU Cipta Kerja yang 

sebelumnya (pasal 127 ayat 3) disebutkan jangka waktu hak atas tanah di atas hak 

pengelolaan diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun merupakan pengingkaran 

terhadap hasil judicial review terhadap UU Penanaman Modal16. 

Dihapus dan Diubahnya beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan)17 

Pasal 30 UU Perkebunan dalam UU Cipta Kerja tidak mematuhi Putusan MK 

Nomor 138/PUU-XIII/2015 perihal Uji Materi UU No. 39/2014 tentang Perkebunan. Isi 

putusan MK antara lain yang memutuskan Pasal 30 dalam UU Perkebunan tidak berlaku 

‘bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas 

sendiri’. UU Cipta Kerja justru kembali memasukkan pasal yang telah di uji materi 

tersebut dan juga mengubah pasal 30 UU Perkebunan, dengan menambahkan ayat (2) dan 

(3) tentang produksi dan izin dari varietas yang dapat diluncurkan. Selain itu terdapat juga 

beberapa ketentuan dalam UU Perkebunan yang mengalami perubahan, yakni: 

1. Pasal 45 UU Perkebunan yang mengatur tentang syarat memperoleh Izin Usaha 

Perkebunan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Padahal sebelumnya terdapat 

ketentuan mengenai syarat izin usaha perkebunan yang harus terlebih dahulu 

                                                 
15 UU Cipta Kerja Bab VIII  Paragraf 1 hal. 542, Pasal 129 ayat 3 dan paragraf 2 hal. 544, Pasal 138 ayat 3 
16 Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan 

pemberian jangka waktu 90 tahun dalam hak atas tanah merupakan inkonstitusional, karena dinilai 

bertentangan dengan UUD 1945 dan UUPA 1960. ketentuan mengenai jangka waktu HGU menurut UUPA 

1960 dapat diberikan paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat 

diberikan hingga 35 tahun. HGU dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Begitu juga 

dengan HGB yang dapat diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan perpanjangan paling lama 20 

tahun. Lihat UUPA 1960, bagian IV mengenai HGU dan Bagian V mengenai HGB. 
17 Pasal 29 UU Cipta Kerja Paragraf 3 Pertanian hal. 120. 
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mengantongi izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan 

kesesuaian dengan rencana Perkebunan; 

2. Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan diubah dalam UU Cipta Kerja. Frasa ‘paling 

rendah’ dalam ketentuan ‘kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun 

masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total 

luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan’ dihapuskan, 

sehingga hanya diwajibkan seluas 20% saja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga 

menambahkan ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) dimana “seluruh atau sebagian 

lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; 

dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan” sebagai ketentuan 

bagi perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun 

masyarakat; 

3. Pasal 67 UU Perkebunan diubah dalam UU Cipta Kerja. Implikasi dari 

pengubahan pasal tersebut adalah perusahaan perkebunan tidak lagi harus 

membuat: a) analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b) memiliki analisis 

dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan c) 

membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan 

sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran 

untuk memperoleh izin Usaha Perkebunan. Bentuk kewajiban pelaku usaha 

perkebunan justru akan diatur lagi dalam peraturan pemerintah; 

4. Pasal 68 UU Perkebunan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal tersebut memuat 

ketentuan tentang kewajiban perusahaan perkebunan setelah mendapatkan Izin 

Usaha Perkebunan untuk menerapkan: a) analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup; b) analisis risiko lingkungan hidup; dan c) pemantauan 

lingkungan hidup; 

5. Pasal 70 UU Perkebunan diubah dalam UU Cipta Kerja. Apabila sebelumnya 

dalam UU existing diatur ketentuan sanksi administratif bagi perusahaan 

perkebunan yang tidak membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan 

perkebunan18 Pemerintah justru akan mengatur lebih lanjut sanksi administratif 

tersebut dalam peraturan pemerintah. Ketidakjelasan perihal sanksi bagi 

perusahaan/korporasi tersebut mengindikasikan ketidakberpihakan UU Cipta 

Kerja terhadap program reforma agraria. Hal ini mengingat tanah-tanah yang tidak 

dikelola secara produktif oleh perusahaan/korporasi dan dicabut izinnya, 

merupakan salah satu sumber bagi Tanah Objek Reforma Agraria yang dapat 

diredistribusi bagi kepentingan umum; 

                                                 
18 Sanksi yang dimaksudd adalah: a) denda; b) pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; 

dan / atau c) pencabutan izin usaha perkebunan. 
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6. Pasal 74 UU Perkebunan diubah. Sebelumnya pasal 74 ayat (1) mengatur setiap 

unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib 

membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit 

pengolahannya beroperasi. UU Cipta Kerja mengganti frasa “jangka waktu paling 

lambat 3 (tiga) tahun” menjadi “jangka waktu tertentu”.  

7. Pasal 75 UU Perkebunan diubah dalam UU Cipta Kerja. Pada pasal 75 tidak 

dijelaskan mengenai bentuk sanksi administratif19 bagi pelaku usaha perkebunan 

yang melanggar Pasal 74 (kewajiban membangun kebun dalam jangka waktu 3 

tahun untuk unit pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor). 

Pemerintah lagi-lagi akan mengatur lebih lanjut sanksi administratif tersebut 

dalam peraturan pemerintah; 

8. Pasal 95 UU Perkebunan diubah dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pasal 95 

UU Perkebunan mengatur ketentuan untuk pengembangan usaha diutamakan 

melalui: 1) penanaman modal dalam negeri; 2) besaran penanaman modal asing 

wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun; dan 3) 

pembatasan penanaman modal asing dilakukan berdasarkan jenis Tanaman 

Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. UU Cipta Kerja 

menghapus ketentuan tersebut, dan menggantinya dengan frasa ‘penanaman 

modal’ dan ‘memperhatikan kepentingan pekebun’; 

9. Pasal 105 dan Pasal 109 UU Perkebunan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal 

105 menyebutkan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki izin 

usaha perkebunan sementara pasal 109 menyebutkan sanksi bagi pelaku usaha 

yang tidak menerapkan analisis dampak lingkungan hidup, analisis risiko 

lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup; 

Potensi Besar Konflik Agraria di Wilayah Kehutanan  

UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru di dalam UU 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan20. Adapun pembahasan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Pasal 19 ayat (2) UU Kehutanan dihapus UU Cipta Kerja sehingga 

menghilangkan wewenang DPR-RI dalam perubahan peruntukan Kawasan hutan. 

Ayat (2) menyebutkan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta 

bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat; 

                                                 
19 Sanksi administratif: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran 

hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau d. pencabutan izin usaha, 
20 Pasal 36 UU Cipta Kerja Paragraf 4 Kehutanan hal. 155  
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2. Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan yang diubah UU Cipta Kerja menjadi lebih 

berpotensi mengriminalisasi petani, masyarakat hukum adat dan masyarakat lain 

yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan hutan; 

3. Pasal 37 UU Cipta Kerja Paragraf 4 Kehutanan hal. 164 mengubah, menghapus, 

atau menetapkan pengaturan baru di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Walaupun UU Cipta 

Kerja sudah mengubah UU P3H, Namun pandangan SPI UU P3H maupun UU 

P3H yang diubah UU Cipta Kerja harus dicabut karena digunakan sebagai alat 

mengriminalisasi petani. Padahal tujuan UU P3H dibuat untuk melindungi hutan 

dan kejahatan Korporasi. 

 

b. UU Cipta Kerja dan Kedaulatan Pangan 

Tidak hanya mengancam reforma agraria di Indonesia, UU Cipta Kerja juga 

memuat pasal-pasal yang mengancam tegaknya kedaulatan pangan di Indonesia. UU 

Cipta Kerja memasukkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang hendak diubah 

dan mengalami penyederhanaan perizinan. Pasal-pasal yang hendak dihapuskan di dalam 

UU Cipta Kerja justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan dan 

menyulitkan kedaulatan pangan diwujudkan di Indonesia.  

SPI juga melihat UU Cipta Kerja juga sarat akan intervensi World Trade 

Organization (WTO), yang menilai peraturan dan undang-undang terkait pertanian dan 

pangan di Indonesia bertentangan dengan upaya liberalisasi perdagangan di sektor 

pertanian dan pangan. Indonesia selama ini dinilai masih cukup ‘protektif’ dan tidak 

memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha di sektor perdagangan 

pertanian. Indikasi ini dapat dilihat dari gugatan-gugatan dari negara-negara lain 

mengenai pembatasan masuknya impor produk-produk pertanian ke Indonesia melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Diubahnya beberapa peraturan perundang-

undangan yang selama ini melindungi petani merupakan bentuk akomodasi terhadap 

kritik WTO tersebut.  

Dari pasal-pasal yang diubah dalam UU Cipta Kerja, SPI melihat implikasi hal 

tersebut terhadap rusaknya fondasi kedaulatan pangan di Indonesia. Ketentuan di dalam 

peraturan perundang-undangan yang sebelumnya memproteksi produk petani dalam 

negeri, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengalami perubahan, 

penambahan pasal, bahkan penghapusan frasa. Hal ini menunjukkan UU Cipta Kerja jelas 

tidak memiliki keberpihakan terhadap para petani dan orang-orang yang bekerja di 

perdesaan, karena justru menguliti perlindungan-perlindungan yang selama ini menjamin 



 

10 

 

hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Lebih lanjut, beberapa peraturan-

peraturan yang terdampak akan dipaparkan sebagai berikut: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

(UU PVT) 

Ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (4) UU PVT dihapus dalam pasal 30 UU Cipta 

Kerja21. Pasal tersebut berisi ketentuan tentang deskripsi dan uraian tentang varietas yang 

dimohonkan seperti: penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas 

genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, 

kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta 

cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan 

aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Ketentuan 

tersebut akan digantikan dengan ketentuan lebih lanjut yang akan diterbitkan dalam 

peraturan pemerintah. Ditiadakannya ayat (4) dalam UU PVT akan membuat varietas 

transgenik lebih mudah didaftarkan dan diedarkan. Kondisi ini tentunya harus 

diperhatikan mengingat dapat mengancam varietas lokal yang dibudidayakan oleh petani. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian 

Berkelanjutan (SBPB)22 

UU SBPB sendiri merupakan UU yang baru saja disahkan pada rapat paripurna 

September 2019 lalu. Pasal 31 UU Cipta Kerja mengubah dan menghapus beberapa pasal 

dalam UU SBPB, seperti: 

1. Pasal 32 ayat (2)  diubah yakni dihapuskannya frasa ‘instansi pemerintah’ dan 

‘petani’ sebagai salah satu subyek untuk Pengeluaran Benih unggul dari Indonesia. 

Pasal 31 UU Cipta Kerja hanya mencantumkan ‘pelaku usaha’ sebagai subyek 

untuk pengeluaran benih unggul ke luar wilayah Indonesia; 

2. Pasal 44 ayat (2) diubah dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya pasal 44 ayat (2) di 

UU SBPB menyebutkan ‘Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, 

Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri wajib memenuhi standar mutu’. UU Cipta 

Kerja mengubah frasa ‘wajib memenuhi standar mutu’ dan menggantinya dengan 

‘wajib memenuhi dengan persyaratan’; 

3. Pasal 111 dalam UU SBPB dihapus. Pasal ini sebelumnya mengatur ketentuan 

tentang sanksi bagi Pelaku Usaha yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak 

melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat 

untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 

                                                 
21 Paragraf 3 Pertanian hal. 130 
22 Pasal 31 UU Cipta Kerja Paragraf 3 Pertanian hal. 132 
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Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). UU Cipta Kerja lantas mengganti sanksi 

tersebut dengan sanksi yang lebih longgar, yang dicantumkan dalam pasal 22, 

berupa sanksi administratif seperti: a. penghentian sementara kegiatan; b. 

pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan perizinan 

berusaha; dan/atau e. pencabutan perizinan berusaha. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani (Perlintan)23 

1. Pasal 15 ayat (2) UU Perlintan dihapus UU Cipta Kerja. Sehingga tidak ada lagi 

ketentuan kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian 

sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri; 

2. Pasal 30 UU Perlintan diubah UU Cipta Kerja. Sehingga tidak ada lagi ketentuan 

Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan 

Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau 

cadangan pangan Pemerintah; 

3. Pasal 101 UU Perlintan dihapus UU Cipta Kerja. Tidak ada lagi sanksi bagi setiap 

orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas 

Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan 

pangan Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan24  

UU Cipta Kerja menghapus atau mengubah beberapa pasal di dalam UU Pangan 

diantaranya: 

1. Pasal 1 angka 7 dalam UU Pangan diubah dalam UU Cipta kerja. Sehingga frasa 

‘impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan’ dihapuskan 

dan diganti menjadi impor pangan saja dalam UU Cipta Kerja; 

2. Pasal 14 ayat (1) ditambahkan frasa ‘impor pangan’ dalam UU Cipta Kerja, 

sehingga sumber penyediaan pangan dapat berasal dari impor pangan. Hal ini 

berimplikasi pada ayat (2) di pasal yang sama, dimana ketentuan impor pangan 

yang sebelumnya diperbolehkan hanya apabila sumber penyediaan pangan 

(produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional) dihapuskan; 

3. Pasal 15 ayat (1) dalam UU Pangan diubah. UU Cipta Kerja menghapuskan frasa 

‘mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan 

konsumsi pangan’; 

                                                 
23 Pasal 32 UU Cipta Kerja Paragraf 3 Pertanian hal. 137  
24 Pasal 64 UU Cipta Kerja Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan hal. 381. 
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4. Pasal 36: frasa ‘apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau 

tidak dapat diproduksi di dalam negeri’ dalam ayat (1) dan (2) pada UU Pangan 

dihapuskan. Sebagai gantinya UU Cipta Kerja menyebutkan pada ayat (1) ‘impor 

pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (2) impor pangan 

pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan 

nasional; UU Cipta Kerja lalu menambahkan pada ayat (3) tentang ‘Impor Pangan 

dan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, 

Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil; 

5. Pasal 39: frasa ‘yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, 

peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan 

Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil’ diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga 

berbunyi: ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan 

dalam rangka keberlanjutan usaha tani, Peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, 

Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil’; 

6. Pasal 68: pada ayat (1) dan (2), ditambahkan frasa ‘pemerintah pusat’, sehingga UU 

Cipta Kerja membuat ketentuan kewenangan pemerintah pusat sebagai 

penyelenggara dan pihak yang menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria 

keamanan pangan. Sementara itu pada ayat (3) frasa ‘Petani, Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan,’ dihapuskan, sehingga hanya menyisakan ‘pelaku usaha pangan 

termasuk Usaha Mikro dan Kecil’ saja; 

7. Pasal 74 ayat (2): frasa ‘izin peredaran’ diubah menjadi ‘Pemeriksaan keamanan 

bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 

pemenuhan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat’; 

8. Pasal 77: terkait pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik, terdapat perubahan 

di ayat (1) dan (2) dimana frasa ‘persetujuan keamanan pangan’ diubah menjadi 

‘perizinan berusaha’ dan kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat (yang 

akan diatur lagi dalam peraturan pemerintah); 

9. Pasal 81: terkait iradiasi pangan. Dalam ayat (1) frasa ‘izin pemerintah’ diganti 

menjadi ‘perizinan berusaha’. Oleh karena itu indikator ‘izin pemerintah’ yang 

disebutkan dalam ayat (2) otomatis terhapus. Sebagai gantinya, UU Cipta Kerja 

akan mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah; 

10. Pasal 87 UU Pangan dihapuskan. Adapun pasal tersebut memuat ketentuan 

mengenai penetapan persyaratan agar diuji laboratorium sebelum diedarkan dan 

persyaratan pengujian laboratoriumnya; 

11. Pasal 88 UU Pangan diubah. UU Cipta Kerja menghapus frasa ‘Petani, Nelayan, 

Pembudidaya Ikan’ dan menggantinya dengan ‘Pelaku Usaha Pangan’. Pemilihan 

frasa ini sekali lagi menunjukkan upaya UU Cipta Kerja yang hendak ‘mematikan’ 

peran petani sebagai produsen pangan utama di Indonesia. SPI berpandangan 

pemerintah seharusnya memperkuat sektor pertanian dengan menjadikan petani, 
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khususnya petani kecil/gurem, sebagai motor utama pembangunan perdesaan. Hal 

ini juga selaras dengan usaha pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat 

perdesaan, mengingat masih tinggi  jumlah penduduk miskin yang tinggal di 

perdesaan dan kaitannya dengan sektor pertanian sebagai pekerjaan utama 

masyarakat perdesaan;; 

UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura25 

1. Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Hortikultura dihapus dalam UU Cipta Kerja sehingga 

tidak ada lagi ketentuan yang mengatur langsung sumber daya manusia dari luar 

negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam 

negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura; 

2. Pasal 49 UU Hortikultura diubah. UU Cipta Kerja menghapus pasal 49 ayat (3) 

UU Hortikultura yang mengatur ketentuan unit usaha budidaya hortikultura 

menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus 

dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini mengakibatkan tidak ada lagi ketentuan yang harus dipenuhi selain harus 

dilengkapi izin, UU Cipta Kerja meniadakan kewajiban unit usaha budidaya 

hortikultura untuk mengurus hak guna usaha di atas tanah yang dibudidayakan; 

3. Pasal 56 ayat (3) UU Hortikultura dihapus dalam UU Cipta Kerja. Sehingga Pelaku 

usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi wajib melakukan 

kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; 

4. Pasal 63 UU Hortikultura dihapus UU Cipta Kerja sehingga tidak lagi diatur 

Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia 

wajib mendapatkan izin. Dengan itu benih komersial dari luar bebas masuk dan 

beredar di wilayah Republik Indonesia. SPI berpandangan UU Cipta Kerja justru 

akan semakin menyulitkan upaya pemerintah Indonesia tentang ‘1000 Desa 

Mandiri Benih’ yang telah ditargetkan sejak tahun 2014 lalu. Hal ini juga 

menunjukkan abainya UU Cipta Kerja terhadap realitas petani Indonesia yang 

mampu memproduksi benih secara mandiri. Dengan dihapuskannya ketentuan 

mengenai pengutamaan benih produksi dalam negeri, hal ini dikhawatirkan akan 

menggerus eksistensi benih lokal di Indonesia; 

5. Pasal 73 ayat (2) UU Hortikultura dihapus UU Cipta Kerja sehingga tidak ada lagi 

ketentuan dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku 

usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan 

produk hortikultura dalam negeri; 

6. Pasal 88 UU Hortikultura diubah dalam UU Cipta Kerja. Pada pasal 88 ayat (1) 

huruf b disebutkan bahwa Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek 

ketersediaan produk hortikultura dalam negeri dan aspek penetapan sasaran 

                                                 
25 Pasal 33 UU Cipta Kerja Paragraf 3 Pertanian hal. 138  
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produksi dan konsumsi produk hortikultura. Pasal tersebut dihapuskan dalam UU 

Cipta Kerja. Tidak hanya itu, ayat (4) dihapuskan sehingga tidak lagi mengatur 

Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang 

tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan. Perizinan yang 

dikeluarkan oleh Menteri diganti dengan Pemerintah Pusat; 

7. Pasal 90 UU Hortikultura diubah UU Cipta Kerja sehingga menghapus ketentuan 

untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap 

saat sampai di tingkat lokal dengan memberikan informasi produksi dan konsumsi 

yang akurat; atau mengendalikan impor dan ekspor; 

8. Pasal 92 UU Hortikultura diubah UU Cipta Kerja dan memasukkan frasa ‘asal 

impor’ dalam pasal tersebut. Akibatnya ketentuan yang mengikat penyelenggara 

pasar dan tempat lain untuk mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal 

tidak berlaku lagi. UU Cipta Kerja lantas memosisikan secara setara produk 

hortikultura lokal dengan asal impor; 

9. Pasal 100 UU Hortikultura disederhanakan UU Cipta Kerja. Ketentuan ini 

menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 2140/20/PUU/2014 tentang Uji 

Materi UU 13/2010 Hortikultura. Putusan tersebut menyebutkan besarnya 

penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). UU Cipta 

Kerja tidak mencantumkan lagi pembatasan terkait modal asing yang 

diperbolehkan, dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan 

dibidang penanaman modal; 

10. Pasal 101 UU Hortikultura diubah dalam UU Cipta Kerja sehingga tidak ada lagi 

kewajiban bagi Penanam modal asing dalam usaha hortikultura memberikan 

kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam 

negeri; 

11. Pasal 126 UU Hortikultura dihapus UU Cipta Kerja, padahal ketentuan dalam pasal 

tersebut berupa sanksi pidana bagi setiap orang yang mengedarkan sarana 

hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis 

minimal, dan/atau tidak terdaftar; 

12. Pasal 131 UU Hortikultura dihapus UU Cipta Kerja, padahal mengatur ketentuan 

kewajiban penanam modal asing untuk mematuhi Pasal 100 yang dikuatkan oleh 

Putusan MK, yakni harus melakukan divestasi sehingga paling banyak 30 persen; 

UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (PLP2B)26 

UU Cipta Kerja mengubah pasal dalam UU PLP2B yakni pada pasal 44 ayat (2), 

dimana frasa ‘Proyek Strategis Nasional’ ditambahkan. SPI menilai hal ini menjadi 

ancaman tersendiri bagi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia. Hal ini mengingat 

                                                 
26 Bab VIII Pengadaan Tanah Bagian Ketiga Pasal 124 hal. 540 
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banyaknya kasus konflik agraria yang meledak terjadi di lokasi Proyek Strategis Nasional 

berada, seperti pembangunan jalan tol, bandar udara, dan proyek-proyek lainnya. 

d. UU Cipta Kerja dan Perkoperasian Indonesia 

SPI berpandangan UU Cipta Kerja menyubordinasi koperasi sebagai 

kelembagaan ekonomi. Hal ini tampak dari diubahnya ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan menambahkan ayat tentang 

posisi koperasi sebagai kemitraan dalam konteks rantai pasok dari kegiatan penanaman 

modal lainnya. Tidak hanya itu, SPI juga melihat pembahasan mengenai koperasi di 

dalam UU Cipta Kerja merupakan pengadopsian dari UU Perkoperasian, yang September 

lalu ditunda pengesahannya. SPI dalam hal ini melihat terdapat pasal-pasal mengenai 

koperasi di dalam UU Cipta Kerja yang menimbulkan polemik antara lain: 

1. Pasal 6 UU Perkoperasian yang lama diubah dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan 

mengenai pembentukan koperasi primer yang sebelumnya membutuhkan 20 

orang dan sekurang-kurangnya 3 koperasi menjadi sekurang-kurangnya 9 orang 

dan sekurang-kurangnya 3 koperasi. Pengaturan ini seharusnya memperhatikan 

poin judicial review terhadap UU Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa 

fondasi dari koperasi adalah kolektivitas, sehingga penguasaan modal di segelintir 

orang justru mengangkangi nilai-nilai koperasi; 

2. Dalam pasal 14 ayat 1 paragraf 7 Perindustrian, Pemerintah Pusat mengatur 

tentang pembinaan dan pengembangan usaha oleh pemerintah kepada pelaku 

usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk 

menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara 

pemasok dan pengecer. Namun, pemerintah tidak membuat peraturan tersebut 

secara khusus kepada koperasi. Pemerintah pusat harus menempatkan lembaga 

koperasi dalam peraturan tersebut sebagai pelaku usaha yang dapat memajukan 

usaha rakyat. 

Sikap SPI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja 

Menyikapi isi dari Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut, SPI menyimpulkan 

bahwa: 

1. Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak memenuhi nilai-nilai dalam landasan filosofis 

UU Cipta Kerja itu sendiri, yakni tentang pemenuhan hak-hak warga negara 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apabila tujuan utama 

pemerintah adalah untuk pengentasan kemiskinan maka Omnibus Law UU Cipta 

Kerja bukanlah solusinya; 
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2. Nawacita dan Visi ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong’ yang dicita-citakan oleh pemerintahan saat ini 

berpotensi dicemari oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja yang bias kepentingan  

investasi dan bisnis. Bias kepentingan ini telah terbukti dimasa lalu dan akan 

semakin parah dimasa yang akan datang dalam menyingkirkan kepentingan petani 

dan masyarakat di pedesaan; 

3. Omnibus Law UU Cipta Kerja justru menjadikan impor pangan sebagai kebijakan 

utama dalam penyediaan pangan, hal ini pasti berdampak negatif bagi kehidupan 

petani, masyarakat pedesaan, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pandemi 

COVID-19 yang terjadi saat ini, dimana seluruh negara kemudian 

memprioritaskan pemenuhan pangannya sendiri melalui produksi di dalam negeri 

dan pengetatan atau pembatasan ekspor, sekali lagi membuktikan bahwa 

ketergantungan terhadap importasi pangan adalah tindakan yang berbahaya bagi 

kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Bencana global seperti apalagi 

yang harus terjadi, untuk menyadarkan kita tentang pentingnya Kedaulatan 

Pangan?; 

4. UU Cipta Kerja tidak akan efektif dalam membuat lapangan kerja di Indonesia. 

Berbagai pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengakomodir kepentingan segelintir 

pihak justru akan mendatangkan ketidakadilan serta kemiskinan akan kembali 

meningkat dan melanggengkan struktur ketimpangan dan ketidakadilan, 

khususnya terkait penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia; 

Atas dasar betapa berbahayanya Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut, maka SPI 

dengan ini menyatakan: 

1. MENOLAK OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA 

Sebagai organisasi massa petani, yang sejak periode 2014-2019 hingga periode 

kedua ini, SPI mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, 

sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban mengawal agar cita-cita Nawacita 

tetap menjadi arah pembangunan nasional untuk Presiden tidak menandatangani 

UU Cipta Kerja, atau membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Presiden 

Pengganti Undang-Undang (Perpu). Apabila upaya hukum tersebut tak dilakukan, 

SPI bersama gerakan rakyat akan mengajukan Uji Materi ke Mahkamah 

Konstitusi RI dan terus menyuarakan penolakan melalui aksi-aksi di daerah dan 

nasional sampai dengan UU Cipta Kerja tidak berlaku. 

2. MENDESAK PEMERINTAH FOKUS JALANKAN REFORMA 

AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN  

- SPI mendesak kepada pemerintah untuk tetap fokus melanjutkan program 

maupun kebijakan strategis yang berhasil menciptakan lapangan kerja, 
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meningkatkan pendapatan masyarakat dan dunia usaha. Program strategis 

yang dimaksud adalah Reforma Agraria dan kebijakan pertanian untuk 

tegaknya Kedaulatan Pangan, yang sesuai dengan konstitusi dan Nawacita, 

serta telah terbukti memberikan kemaslahatan dan sebesar-besarnya 

kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dampak positif dari mulai dijalankannya 

reforma agraria diantarnya adalah redistribusi aset khususnya tanah yang 

lebih merata kepada petani kecil. Kebijakan pertanian yang didasarkan pada 

kedaulatan pangan juga berdampak pada bergairahnya investasi dalam negeri 

(investasi yang tidak mudah berpindah ke luar negeri), termasuk dari petani 

itu sendiri terutama melalui Koperasi Petani dan investasi-nasional dari 

berbagai sektor lainnya di  pertanian; 

- Pemerintah harus lebih fokus dan mesti semakin  mempermudah  pelaksanaan 

Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. “Niat dan semangat” untuk 

meningkatkan investasi dan lapangan kerja yang mendasari proses Omnibus 

Law UU Cipta Kerja tersebut, harus dialihkan semestinya bagi semakin 

cepatnya pelaksanaan Reforma Agraria dan penegakan Kedaulatan Pangan; 

3. MENDESAK PEMERINTAH UNTUK PENUHI HAK ASASI PETANI  

Petani, sebagai penyedia pangan di masa sulit dan masa senang bangsa ini, harus 

menjadi aktor utama yang didorong dan diberikan dukungan penuh, yakni melalui 

pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi petani dan masyarakat pedesaan  

melalui percepatan pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan di 

Indonesia. PETANI tidak pernah mengkhianati kepentingan nasional NKRI! 

 

Jakarta, 7 Oktober 2020 

 


