mencerminkan pelindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia.
1)

Pemunduran Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Pengaturan aspek ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law) yang diatur dalam Pasal 8892, secara khusus berupaya mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru, yang
bersinggungan dengan tiga undang-undang, yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”), sebanyak 58 pasal terdampak dengan rincian 28 pasal dihapus,
38 pasal diubah dan 15 pasal baru disisipkan; (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU No. 40/2004”); dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Beberapa aspek dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law) yang akan memundurkan pemenuhan dan
perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, diantaranya:
a) Pasal 89 yang menghapus mengenai ketentuan Pasal 43 dan 44 UU No. 13/2003, yang mengatur
urgensi penggunaan tenaga kerja asing, jangka waktu, pendamping di Indonesia, standar
kompetensi, kriteria jabatan, dan jabatan dalam struktur perusahaan;
b) Pasal 89 yang mencabut ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 yang mengatur mengenai kriteria
dan pembatasan mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu
Tertentu (PKWT) atau kontrak. Implikasinya melalui RUU Cipta Kerja (omnibus law) maka
seluruh sifat, jenis, dan level pekerjaan memungkinkan untuk dilakukan perubahan menjadi
hubungan kontrak, selain itu tidak ada jaminan keberlanjutan untuk bekerja;
c) Pasal 89, khususnya mengenai pengaturan cuti dan hak istirahat dalam UU No. 13/2003, di
dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law), justru menghilangkan hak cuti panjang setelah bekerja
setelah 6 (enam) tahun dan diserahkan pada mekanisme kesepakatan semata;
d) Pasal 89 yang mengatur pengupahan yang melemahkan perlindungan hak buruh/pekerja, karena
pengupahan ditetapkan hanya oleh Gubernur sehingga minim keterlibatan perwakilan buruh dan
akan mempersulit dalam penetapannya karena kondisi antar kabupaten/kota yang berbeda.
Kemudian adanya pengaturan upah minimum padat karya dan upah minimum UMKM,
sehingga akan terjadi disparitas upah buruh;
e) Pasal 89 yang mengatur Pemutusan Hubungan Kerja dipermudah, indikasi tersebut diantaranya
menghapuskan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No. 13/2003 yang mengatur bahwa pemutusan
hubungan kerja harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat buruh/serikat pengusaha;
penghapusan ketentuan dalam Pasal 155 yang mengatur bahwa PHK harus terlebih dahulu
mendapatkan penetapan dari lembaga perselisihan; dan penghapusan ketentuan dalam Pasal 161
UU No. 13/2003 yang mengatur mekanisme bertahap sebelum PHK dengan pemberian surat
peringatan;
f) Pasal 89 yang mengatur persoalan pemunduran atas penghormatan dan perlindungan terhadap
serikat buruh/serikat pekerja, indikasi tersebut dimulai dari ketentuan tidak perlunya
perundingan dalam proses PHK dengan serikat buruh/serikat pekerja, serta dengan perubahan
sifat hubungan kerja menjadi PKWT (kontrak) dan lebih banyak melalui perusahaan alih daya.
Dampaknya dalam jangka panjang adalah menghambat penguatan serikat buruh; serta
g) Pasal 89 yang menghapuskan Pasal 161-184 yang banyak mengatur mengenai jaminan sosial
dan kelayakan hidup, meskipun dalam Pasal 90 ditambahkan dengan perubahan Pasal 18 UU
Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan memasukkan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. Akan tetapi esensinya, ketika seluruh pekerjaan dapat di PKWT
(kontrakan) atau dialihdayakan, sifatnya adalah asuransi (pembayaran premi).
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Ancaman terhadap ketimpangan dan akses terhadap sumber daya juga dipengaruhi ketentuan dalam
RUU Cipta Kerja (omnibus law) melalui Pasal 121 dengan mengubah Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana lingkup
pembangunan untuk kepentingan umum mengalami penambahan sektor, antara lain kawasan pariwisata,
kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan lain-lain. Upaya perubahan regulasi tersebut tentunya
perlu dilihat secara objektif, sebab Komnas HAM RI telah menerima dan menangani pengaduan
berbagai kasus yang berdimensi konflik dalam pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis
Nasional. Pada 2017, Komnas HAM RI menerima aduan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus, dan
meningkat menjadi 67 (enam puluh tujuh) kasus pada 201820.
Demikian halnya dengan munculnya pengaturan Bank Tanah dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law)
melalui Pasal 126, yang menyatakan bahwa sumber kekayaan bank tanah tidak hanya berasal dari
APBN namun juga dari pendapatan sendiri dan penyertaan modal. Sifat lembaga bank tanah berorientasi
profit, namun memiliki sebagian Hak Menguasai Negara atas tanah selama 90 tahun. Konflik agraria
diproyeksikan akan semakin meningkat karena bank tanah menempatkan tanah sebagai objek
perdagangan dan ditujukan untuk kepentingan investasi semata sehingga dapat menghambat akses
kepemilikan tanah bagi masyarakat secara luas dan bahkan dalam RUU Pertanahan juga ditentang
publik sehingga pembahasan dihentikan oleh pemerintah dan DPR. Selain itu, sifat diskriminasi dan
akumulasi penumpukan akses tanah kepada korporasi diperkuat dengan jangka waktu Hak Pengelolaan
(HPL) pada tanah yang dikelola badan bank tanah yang diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun.
Pengakumulasian tanah ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk
melakukan reforma agraria bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Badan Pusat Statistik (2013), ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia pada 2013 adalah
sebesar 0,68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya 1% rakyat yang menguasai 68%
sumberdaya lahan di Indonesia. Demikian halnya data Komisi Pemberantasan Korupsi (2018)
menyatakan, 64% dari 15,6 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perusahaan
(BUMN, PMDN, dan PMA), sementara sisanya oleh petani (perkebunan rakyat).21Dengan semakin
minimnya akses kepemilikan lahan bagi masyarakat akan berpengaruh terhadap penikmatan berbagai
hak seperti hak atas pangan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang layak, termasuk juga penikmatan hak
yang berkaitan dengan kebudayaan, agama, dan lain-lain22.Terhalangnya akses kepemilikan lahan
dengan meningkatnya ketimpangan kepemilikan lahan lewat RUU Cipta Kerja akan mengurangi
penikmatan hak-hak masyarakat untuk hidup sejahtera.
5) Diskriminasi Hak atas Persamaan di Depan Hukum
Terkait politik penghukuman, di dalam RUU Cipta Kerja terjadi perubahan bentuk sanksi, yaitu
penghapusan pidana penjara atau kurungan, dan peningkatan sanksi administratif berupa denda. Sanksi
pidana penjara atau kurungan akan dikenakan ketika sanksi administratif denda tidak dibayarkan,
dimana hal ini berpotensi memenjarakan orang yang rentan secara sosial dan ekonomi.
Ketentuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja merevisi:
Pasal 23 angka 37 RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sanksi pidana dapat dihapuskan apabila
sanksi administratif denda sudah dibayarkan. Revisi tersebut menghapuskan prinsip ultimum remedium
dalam penghukuman terhadap perusak dan pencemar lingkungan hidup dan berpotensi meningkatkan
diskriminasi dalam penegakan hukum.
20

Komnas HAM RI. Panduan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta,
2017.
21
Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Jakarta, 2016.
22
The United Nations Commission on Human Rights,“Land and Human Rights: Standards and Applications”.
Geneva, 2015.

9

Pasal 18 angka 34 s.d 37 RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 69 s/d 72 UU Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang juga diubah, dimana pelanggaran awal tidak lagi dipidana penjara, namun
hanya mendapatkan sanksi administratif denda yang lebih besar. Sanksi pidana penjara baru ada apabila
sanksi administratif denda tidak dibayar.
Pasal 25 angka 44 RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 44 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung terkait sanksi pidana penjara diubah menjadi sanksi administratif denda.
Pasal 66 angka 14 RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 133 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
yakni bagi Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah
maksimal tidak langsung diancam dengan pemidanaan, namun sanksi administratif terlebih dahulu.
Padahal pangan adalah kebutuhan primer, dan sehingga tindakan menimbun pangan harus dihukum
tegas.
RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, dimana Pasal ini berisi ketentuan pidana tambahan
yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 48. Dengan kata lain, justru terlihat bahwa Pemerintah
melanggengkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan menghapus ketentuan pidana
tambahan.
Di dalam Petunjuk Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM PBB (2011), terdapat prinsip-prinsip pemajuan dan
perlindungan HAM terkait kegiatan bisnis yang mencakup 3 (tiga) pilar, yaitu:
Pilar Pertama, pemerintah/negara berkewajiban untuk melindungi HAM
individu/kelompok masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk
pelaku bisnis;
Pilar Kedua, tanggung jawab bisnis untuk menghormati HAM. Pelaku bisnis atau
perusahaan dilarang melanggar HAM dengan cara menghindari, mengurangi, atau
mencegah dampak negatif dari operasional perusahaan terhadap penikmatan HAM;
Pilar Ketiga, akses untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM
terkait operasi bisnis secara efektif, baik melalui mekanisme yudisial, legislasi maupun
non-yudisial.
Apabila RUU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi,
seharusnya tidak menyinggung sanksi pemidanaan apalagi menjadikan sanksi pidana penjara tidak lagi
menjadi prioritas. Dengan konstruksi hukum seperti ini, terlihat adanya upaya Negara untuk melindungi
Pemilik Usaha dari kejahatan yang dilakukan.
Pemerintah harus hadir dan bersikap tegas terhadap pelaku bisnis/usaha, bukan melonggarkan hukuman.
Komnas HAM RI mendorong mekanisme yudisial, legislasi, dan non-yudisial sehingga pelanggar
hukum tidak hanya diberikan sanksi administrasi yang tidak berefek jera. Bagi korban yang terkena
dampak memiliki akses untuk mendapat pemulihan yang efektif.
D. KESIMPULAN
1. Proses dalam perancangan dan pembentukan RUU Cipta Kerja (omnibus law) tidak selaras dan
bertentangan dengan asas dan sistem hukum di Indonesia, yaitu:
a. Prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau
mekanisme yang telah diatur Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Hal ini khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011
yang menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen
fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
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