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PENUNDAAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 
 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan pembahasan Omnibus Law Rancangan 
Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19 yang sampai 8 April 2020 telah merenggut ratusan 
nyawa warga Indonesia dan ribuan lainnya positif terinfeksi. Keputusan tersebut disepakati dalam Sidang 
Paripurna DPR pada Kamis, 2 April 2020, yang meminta agar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera 
melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah.   

Komnas HAM RI berdasarkan mandat Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan 
perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 

Komnas HAM RI menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja pada kondisi krisis saat ini justru potensial 
menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dengan alasan sebagai berikut :  

a. Seluruh elemen bangsa sedang mengerahkan sumber daya untuk mengatasi pandemi COVID-19 
yang telah merenggut hak hidup ratusan warga masyarakat dan mengancam hak atas kesehatan 
jutaan warga indonesia.  

b. Salah satu elemen paling esensial dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah mengatur asas keterbukaan yang berkaitan 
dengan partisipasi publik, dimana hal ini tidak dipenuhi di dalam perumusan dan pembahasan RUU 
Cipta Kerja. 

c. Berdasarkan kajian Komnas HAM RI, substansi RUU Cipta Kerja masih memiliki berbagai catatan dan 
kelemahan, baik aspek paradigmatik dan aspek substanstif yang berpotensi menganggu upaya 
pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM, diantaranya: menurunkan standar hidup layak dan 
adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan 
perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif dan tidak memberikan efek 
jera bagi korporasi pelanggar hukum. 

d. Komnas HAM RI berharap DPR RI dan atau pemerintah membuka draft RUU Cipta Kerja dan 
memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.  

e. Komnas HAM RI berharap agar DPR dan Pemerintah menunda pembahasan RUU Cipta Kerja di 
tengah penanganan pandemi COVID-19 yang membutuhkan konsentrasi, persatuan, dan solidaritas 
seluruh elemen bangsa.  
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