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Pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden terpilih Indonesia, 
Joko Widodo menyampaikan visinya untuk menarik 
investasi masuk ke Indonesia dengan cara mencabut 
dan menyedarhanakan berbagai regulasi yang dianggap 

menghambat investasi. Salah satu hal yang jelas disampaikan 
adalah dengan membentuk sebuah Undang – Undang (UU) 
dengan konsep Omnibus Law.1 Konsep Omnibus Law yang dimak-
sud adalah dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah 
UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja.    

Selanjutnya pada bulan November 2019, melalui berbagai per-
nyataan di media massa Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian) menyatakan 
bahwa Omnibus Law akan segera ditargetkan masuk Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan menargetkan selesainya 
draf naskah akademik pada bulan Desember 2019.2 Pernyataan 
ini banyak mengundang perhatian dari berbagai kalangan. 
Kehadiran UU dengan konsep Omnibus Law ini dikhawatirkan 
akan berpotensi disusupi kepentingan pemilik modal, alih – alih 
mensejahterakan rakyat. 
1  Disampaikan oleh Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia terpilih periode 2019 – 2020 dalam sidang 

Paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019, isi naskah dapat dilihat di: (https://kemlu.go.id/download/
L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTGFpbm55YS9QaWRhdG8lMjBQcmVzaWRlbiUyMFJJJTI-
wMjAlMjBPa3QlMjAyMDE5LnBkZg==)

2 Tempo.Co, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Segera Masuk Prolegnas, (https://bisnis.tempo.co/
read/1271207/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-segera-masuk-prolegnas)

I. Pendahuluan Dalam draf Rancangan Undang – Undang (RUU) Cipta Lapangan 
Kerja isinya akan mengatur banyak hal lintas sektoral yang dibadi 
dalam 11 kluster dan akan mengubah ketentuan 1.239 pasal 
dalam 79 UU. Adapun 11 kluster pengaturan tersebut yaitu:

1. Penyederhanaan Perizinan Berusaha;

Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo semakin gencar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Pemerintah berharap rancangan UU ini bisa mulai dibahas pekan ini bersa-
ma para anggota dewan. “Saya bisik-bisik, ‘Kalau bisa, Bu, jangan sampai lebih dari tiga bulan’,” kata Jokowi di Istana 
Negara, Jakarta, Senin (16/12).| Akbar Nugroho Gumay / Antara Foto
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2. Persyaratan Investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan dan Perlindungan UMKM;
5. Kemudahan Berusaha;
6. Dukungan Riset dan Inovasi;
7. Administrasi Pemerintahan;
8. Pengenaan Sanksi (menghapus pidana);
9. Pengadaan Lahan;
10. Kemudahan Proyek Pemerintah;
11. Kawasan Ekonomi;

Tanggal 9 Desember 2019, Menko Perekonomian menerbitkan 
Keputusan MenteriKoordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas 
Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus 

Law (Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019) yang mana 
dalam Pasal 3 nya mengatur tugas dari Satgas tersebut sebagai 
berikut:

1. Melakukan konsultasi publik Omnibus Law penciptaan 
lapangan kerja dan perpajakan;

2. Melakukan inventarisasi masalah dan memberikan 
masukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law 

hasil konsultasi publik; dan
3. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam 
rangka konsultasi publik Omnibus Law.

Satgas yang dibentuk oleh Kepmenko Perekonomian No. 378 
Tahun 2019 tersebut diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang 
dan Industri di Indonesia (KADIN) dan beranggotakan 127 
anggota yang mana 16 orang di antaranya adalah anggota KADIN 
dan 22 orang perwakilan asosiasi bisnis, sedangkan sisanya 
adalah representasi birokrasi dan ahli. Dalam Satgas tersebut 
tidak terdapat perwakilan Serikat Buruh, masyarakat adat, petani, 
organisasi perempuan dan juga elemen masyarakat lainnya yang 
terdampak pada pengaturan di RUU Cipta Lapangan Kerja.

Tanggal 22 Januari 2020, RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) 
ditetapkan dalam daftar Program Legislasi Nasionai Rancangan 
Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 atas persetujuan 
pemerintah bersama DPR RI melalui Keputusan DPR RI Nomor 
1/DPR RI/II/2019-2020 Tentang Program Legislasi Nasional 
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (SK Prolegnas 
Prioritas 2020)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kiri) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Sofyan Djalil (kedua kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), dan Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani 
(kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja dan Perpajakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12/2019). ANTARA FOTO/

INDRIANTO EKO SUWARSO
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Dimasukannya RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi Prolegnas 
Prioritas tahun 2020 tersebut menimbulkan kontroversi dan 
kritik keras dari pihak masyarakat. Pasalnya RUU tersebut dalam 
prosesnya sangat minim partisipasi dari masyarakat, khususnya 
pihak – pihak yang akan terdampak secara langsung. Minimnya 
ruang berpartisipasi yang disediakan pemerintah kepada 
masyarakat menjadi sebuah catatan merah yang perlu dikritisi. 
Karena sebuah peraturan perundang – undangan tanpa adanya 
ruang partisipasi publik yang luas tidak hanya mengkhianati 
amanat konstitusi, namun juga menjadi sebuah “kamar gelap” 
yang berpotensi besar disalahgunakan.

Sebelum masuk kepada substansi dari RUU Cipta Lapangan 
Kerja, proses formil yang ditempuh juga banyak menyalahi 
aturan dalam prosesnya. Sempitnya ruang berpartisipasi 
hanya salah satunya saja. Dalam konteks kebebasan informasi 
misalnya, terbatasnya ruang partisipasi adalah bukti kegagalan 
Pemerintah dalam memenuhi hak publik untuk mendapatkan 
informasi seluas – luasnya kepada publik. Minimnya ruang 
partisipasi publik tersebut juga dikritisi oleh pihak Ombusman3 
dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).4

Layaknya orang yang sedang tertimpa nasib malang, RUU Cipta 
Lapangan Kerja ini bagai seseorang yang sudah jatuh tertimpa 
tangga pula. Proses formil yang minim partisipasi diikuti dengan 
substansi RUU yang dinilai kontroversial dan akan berdampak 
buruk kepada berbagai elemen kehidupan. Potensi semakin 
memburuknya jaminan hak ketenagakerjaan buruh, kerusakan 
3  Dian Erika Nugraheny, Kritik untuk Omnibus Law: Bersifat Rahasia, Diragukan Penyusun dan Potensi Jadi 

Aturan Gelap, (https://ombudsman.go.id/news/r/kritik-untuk-omnibus-law-bersifat-rahasia-diragukan-peny-
usun-dan-potensi-jadi-aturan-gelap)

4  Komnas HAM, Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel dan Partisipatif, (https://www.
komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/31/1319/komnas-ham-penyusunan-omnibus-law-tidak-akunta-
bel-dan-partisipatif.html)

lingkungan, menyudutkan masyaarakat adat, dan berpotensi 
memberangus kebebasan pers.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) pasal 28 F secara jelas mengakui dan melindungi 
kebebasan atas informasi dan kebebasan pers. RUU Cipta Lapangan 
Kerja menyasar ke dalam banyak ruang – ruang hak asasi, salah 
satu elemen yang dituju adalah mengenai kebebasan pers. 

“Kami akan membentuk tim untuk review bersama dan memberi masukan. Rencananya tim dibentuk untuk mewakili 
11 klaster,” ucap Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Jakarta pada Jumat (22/11). Investor Daily/GAGARIN
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II. Sempitnya Partisipasi 
Publik Secara Langsung

Pembentukan Satgas Omnibus Law berdasarkan Kep-
menko Perekonomian No. 378 Tahun 2019, berdasarkan 
ketentuan tugas seharusnya menjadi corong untuk 
memfasilitasi publik menyampaikan pendapatnya ter-

kait RUU Cipta Lapangan Kerja. Namun kenyataannya ruang 
partisipasi yang disediakan sangatlah sempit. 

Terbatasnya ruang partisipasi publik terlihat dari komponen 
Satgas tersebut dinilai tidak berimbang dengan tidak memasukan 
komponen – komponen pihak – pihak yang akan berdampak 
apabila RUU tersebut disahkan. Dalam Satgas tersebut, Ketua 
Umum Kamar Dagang dan Industri di Indonesia (KADIN) ber-
tindak sebagai ketua dan beranggotakan 127 anggota yang 
mana 16 orang di antaranya adalah anggota KADIN dan 22 
orang perwakilan asosiasi bisnis, sedangkan sisanya adalah 
representasi birokrasi dan pimpinan universitas. 

Elemen – elemen masayarakat yang akan terdampak sama 
sekali tidak dilibatkan dalam komposisi Satgas Omnibus Law 
seperti masyrakat adat, petani, nelayan, perempuan, jaringan 
miskin kota dan pihak – pihak terkait lainnya. Padahal dengan 
adanya elemen – elemen masyarakat tersebut tentu akan 
sangat penting agar pemerintah bisa memastikan adanya 
keseimbangan perspektif dan menghindarkan segala bentuk 

konflik kepentingan di dalamnya. Komposisi Satgas tersebut 
melahirkan sebuah kecurigaan besar terkait alasan pihak Menko 
Perekonomian menunjuk sebagian besar anggota KADIN dan 
para pelaku usaha ke dalam Satgas Omnibus Law. 

Perlu menjadi catatan bahwa keterlibatan kelompok buruh 
berdasarkan Kepmenko 121 Tahun 2020 terkait pembentukan 
tim koordinasi buruh, tidak dapat dikatakan sebagai bentuk 
terbukanya partisipasi publik. Karena partisipasi tentu harus 
dibuka selebar – lebarnya kepada setiap pihak, dalam hal ini 
kelompok buruh. Beberapa catatan mengenai pembentukan tim 
koordinasi tersebut:

1. Tim koordinasi tersebut tidak tidak melibatkan seluruh 
konfederasi serikat buruh

SEJUMLAH buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, belum lama 
ini. * ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. /ASPRILLA DWI ADHA
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2. Kewenangan tim Koordinasi buruh tidak dirumuskan secara 
jelas dan terang benderang untuk melakukan inventarisasi 
masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyem-
purnaan Omnibus Law sebagaimana hal itu diatur dalam 
Satgas yang berisi mayoritas pengusaha

Selama proses konsultasi publik dan investarisir masalah 
berlangsung, berbagai pihak – pihak yang nantinya terdampak 
akibat RUU Cipta Lapangan Kerja tidak dilibatkan dan tidak 
disediakan ruang berpartisipasi secara langsung. 

Sempitnya ruang partisipasi secara langsung juga dapat dilihat 
dari singkatnya periode penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja. 
Jika dihitung dari sejak penetapan Prolegnas, maka periode 
penyusunan RUU Cipta Kerja secara de jure diselesaikan 
hanya dalam waktu 1 (satu) bulan hingga diterbitkannya Obyek 
Seng keta. Adapun, jika dihitung sejak pertama kali Presiden 
memberikan wacana pembentukan RUU tersebut pada 20 
Oktober 2020, maka penyusunannya dilakukan hanya dalam 
waktu kurang dari 4 (empat) bulan.

Pembentukan sebuah RUU yang mengatur perubahan berbagai 
sektor dalam 11 kluster pengaturan dan akan mengubah 1.239 
pasal dalam 79 UU yang saat ini berlaku, waktu penyusunan 
tersebut harus melibatkan berbagai aktor dan para pihak yang 
akan terdampak langsung dalam RUU tersebut. Gambaran waktu 
tersebut lantas memberi kesan terbentuknya RUU dengan skala 
perubahan aturan yang sangat besar dilakukan secara terburu 
– buru. Berdasarkan hal tersebut maka dengan semakin sempit 
waktu yang disediakan, semakin kecil pula ruang partisipasi 
publik dan semakin besar pula ruang timbulnya pengaturan yang 
tidak cermat dan tidak proporsional.

Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang–Undangan (UU P3U) menjamin hak setiap warga 
negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan dengan memberikan pengaturan 
sebagai berikut”

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara 
lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan;

(2) Masukan secara lisan  dan/atau tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya bagian penjelasan pasal, masyarakat dalam 
ketentuan Pasal 96 ayat (3) termasuk dalam kelompok orang 
antara lain: kelompok/ organisasi masyarakat; kelompok profesi, 
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Pemerintah tidak pernah memberikan ruang partisipasi yang 
layak kepada masyarakat luas yang terdampak langsung 
pengaturan RUU Cipta Kerja seperti buruh, masyarakat adat, 
nelayan, petani, dan lainnya. Kondisi demikian jelas – jelas 
Pemerintah telah melanggar ketentuan pasal 96 ayat UU P3U.
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Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mem-
peroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan sega-
la jenis saluran yang tersedia

Selanjutnya hak atas informasi diatur dalam Pasal 14 UU No. 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 yang berisi:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mem-
peroleh informasi yang diperlukan untuk mengem-
bangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, me-
miliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

Sejak Presiden mengumumkan rencana pembentukan 
RUU Cipta Lapangan Kerja untuk pertama kalinya yaitu 
pada Oktober 2019 hingga penyerahan Surat Presiden 
(Surpres) terkait Omnibus Law RUU Cipta Lapangan 

Kerja kepada pihak DPR pada tanggal 12 Februari 2020, Naskah 
Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tidak pernah 
dipublikasikan dan dibuka kepada publik. Bahkan Pemerintah 
sempat menolak untuk membuka draf RUU dan naskah 
akademik ke publik dengan alasan harus diserahkan ke Presiden 
terlebih dahulu.5 Kondisi tersebut tentunya bertentangan dengan 
semangat HAM dan kebebasan atas informasi.

Selain itu sempitnya ruang partisipasi yang ada terkait penyusunan 
RUU Cipta Lapangan Kerja baik dalam bentuk absennya elemen 
masyarakat terdampak dalam Satgas maupun dalam bentuk 
minimnya ruang – ruang demokrasi menyampaikan pendapat 
adalah bentuk dari tertutupnya informasi yang segarusnya 
menajamin hak setiap orang. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan semangat hak asasi 
manusia dan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam 
UUD 1945. Pasal 28 F UUD 1945 berisi:

5  Vincent Fabian Thomas, Alasan Pemerintah Tetap Ngotot Tak Buka Draf RUU Omnibus Law, (https://
tirto.id/alasan-pemerintah-tetap-ngotot-tak-buka-draf-ruu-omnibus-law-euJo)

III. Tertutupnya Informasi

Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) menuai banyak penolakan, terutama dari buruh. Salah satu yang mereka kritisi 
adalah ketentuan pemberian pesangon.



7KERTAS POSISI RUU CIPTA LAPANGAN KERJA TERKAIT KEBEBASAN INFORMASI DAN PERS

informasi dengan menggunakan segala jenis sarana 
yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan–ketentuan tersebut, minim dan ter-
batas nya akses yang disediakan pemerintah adalah bentuk pe-
langag ran hak asasi manusia sebagaimana telah di atur dalam 
konstitusi dan UU HAM. 

Selanjutnya Negara sebagai pihak pemangku kewajiban dalam 
konteks hak asasi manusia memiliki tanggung jawab untuk 
menjamin agar setiap orang mendapatkan hak atas informasi. 
Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka pemerintah 
memerlukan sebuah pedoman untuk menjalankan terjaminnya 
HAM dalam bentuk prinsip–prinsip pemerintahan yang baik. 
Selanjutnya dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan mengatur mengenai asas–asas pemerintahan 
yang baik. 

Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Admi-
nistrasi Pemerintahan mengatur asas–asas pemerintahan yang 
baik salah satunya adalah asas keterbukaan, selanjutnya berisi:

(1) Asas–asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang 
– Undang ini meliputi asas:

a. Kepastian hukum
b. Kemanfaatan
c. Ketidakberpihakan
d. Kecermatan
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
f. Keterbukaan
g. Kepentingan umum; dan
h. Pelayanan yang baik

Dalam penjelasan mengenai asas keterbukaan sebagaimana 
diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintah 
adalah:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas 
yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses 
dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kondisi sulitnya akses mem-
peroleh informasi yang benar dan sempitnya partisipasi publik 
jelas–jelas bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik 
sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Ribuan Buruh dan Mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Front-

age Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang 

dinilai menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja. | Dimas Maulana/ Jawa Pos.
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Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat dua ketentuan 
pasal UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) 
yang dirubah yaitu pasal 11 dan pasal 18. Perubahan 
kedua pasal dalam UU Pers tersebut menimbulkan 

berbagai catatan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (2)
Perubahan pasal 18 ayat (2) UU Pers dalam RUU Cipta 
Lapangan Kerja berisi:

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah).

Perubahan pasal 18 ayat (2) tersebut membuat besaran hu-
kuman pidana denda bertambah dari sebanyak Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar 
rupiah). Besaran pidana sanksi se besar lebih dari 400 persen 
tersebut menimbulkan per tanyaan terkait urgensi kenaikan 
besaran denda tersebut.

Peningkatan besaran sanksi denda atas pelanggaran atas 
pasal 5 dan 13 sebenarnya tidak terlalu urgen untuk dilakukan. 
Pelanggaran atas ketentuan pasal 5 ayat (1) berupa kewajiban 

IV. Dampak RUU Cipta 
Kerja Terkait Kebebasan 
Informasi dan Pers

pemberitaan pers untuk menghormati norma-norma agama 
dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak 
bersalah. Ketentuan unsusr menghormati agama dan rasa 
kesusilaan masayarakat sangatlah sulit mengukurnya dan 
akan menjadi subjektif menentukan apakan unsur – unsur 
tersebut telah terpenuhi. Kondisi dalam UU Pers yang saat 
ini masih berlaku masih meninggalkan catatan, sehingga 
kenaikan besaran sanksi pidana denda justru bukan menjadi 
hal yang urgen untuk diatur.

Begitupun unsur dalam pasal 13 UU Pers yang mengatur 
mengenai larangan iklan yang dianggap merendahkan agama 
dan kesusilaan. Ketentuan iklan dengan unsur – unsur yang 
dianggap merendahkan agama, mengganggu keru kunan umat 
beragama dan rasa kesusilaan adalah hal yang sangat sulit 
diukurnya. Sehingga penilaian akan ter penuhinya unsur dalam 
pasal 13 UU Pers berpotensi sangat subjektif. Berdasarkan hal 
tersebut kenaikan besaran sanksi pidana denda menjadi hal 
yang tidak relevan dan urgen untuk dilakukan, karena pasal 13 
UU Pers sendiri masih meninggalkan catatan.

Kenaikan besaran sanksi pidana denda tersebut dikha-
watirkan menjadi potensi modus baru pembungkaman dan 
intimidasi kepada pihak media serta pekerja pers dalam 
melaksanakan kergiatan pers. Selain itu ketentuan sanksi 
sebagaimana diatur dalam pasal – pasal tersebut seharusnya 
dengan semangat mengoreksi dan mendidik, bukan dengan 
pemberatan sanksi.

2. Pasal 18 ayat (4)
Ketentuan perubahan dalam pasal 18 ayat (3) UU Pers di RUU 
Cipta Lapangan Kerja berisi mengenai:
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Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 
ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

Perubahan dari sanksi pidana denda menjadi sanksi 
adaministratif, lebih lanjut pada RUU Cipta Lapangan Kerja 
pada klaster Pers menambahkan ketentuan pasal 18 ayat (4) 
ke dalam UU Pers, selanjutnya berisi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran 
denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan sanksi administratif dalam perubahan pasal 
18 ayat (3) UU Pers melalui RUU Cipta Lapangan Kerja 
selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 
Ketentuan ini dikhawatirkan menjadi sebuah pintu masuk 
adanya intervensi pemerintah dalam urusan kebebasan pers. 
Kebebasan pers adalah amanat reformasi yang diakui dan 
dilindungi oleh konstitusi, khususnya pada pasal 28F UUD 
1945. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Pers 
menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak 
asasi manusia.

Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi salah satunya 
adalah sebagai kontrol sosial sehingga tidak boleh ada 
berbagai bentuk intervensi dari pihak manapun yang 
mengarah pada pembredelan pers sebagaimana diatur 
dalam pasal 4 ayat (2) UU Pers yang berisi:

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 
pembredelan atau pelarangan penyiaran `

Ketentuan sanksi administrasi yang nantinya akan diatur lebih 
lanjut ke dalam PP sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 
(4) tersebut tentu  dikhawatirkan akan menjadi “jalan pintas” 
masuknya intervensi dari pemerintah. Pembelajaran akan 
kondisi kebebasan pers selama zaman orde baru tentunya 
menjadi pertimbangan atas muncul kehawatiran adanya 
intervensi pemerintah pada setiap kegiatan pers. Sebagai 
wahana kontrol sosial tentu tidak menutup akan adanya 
kritik kepada pemerintahan dari pihak pers, sehingga setiap 
kegiatan jurnalisme serta pers tidak boleh ada intervensi dari 
siapapun dan dalam bentuk apapun.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri menyerahkan surat presiden 
dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 
12 Februari 2020. Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi 
RUU Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
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Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Omnibus Law melalui RUU Cipta Lapangan Kerja 
dalam prosesnya gagal memfasilitasi partisipasi 
publik khususnya pihak – pihak yang akan terdampak 
secara langsung bila RUU ini disahkan

2. Partisipasi publik adalah elemen yang sangat 
penting dalam pembentukan sebuah Undang – 
Undang, sehingga kondisi minimnya akses publik 
untuk berpartisipasi dalam proses pembentukannya, 
dapat menjadi alasan untuk membatalkan RUU Cipta 
Lapangan Kerja  

3. Tertutupnya berbagai akses informasi terkait 
proses pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja 
bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip 
– prinsip pemerintahan yang baik

4. Disahkannya RUU Cipta Lapangan Kerja akan 
berdampak pada kebebasan pers di Indonesia, karena 
berpotensi adanya pembungkaman, intimidasi dan 
adanya dari pihak pemerintah

V. Kesimpulan

V. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Pemerintah 
harus membatalkan RUU Cipta Lapangan karena cacat 
secara formil terkait pembentukannya maupun secara 
substansi dalam RUU tersebut.

Jakarta April 2020

Presiden Joko Widodo dalam acara “Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019” di gedung 
Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (28/1).Istilah “omnibus law” tertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo 
dalam pidato perdana setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. 
Istilah “omnibus law” berasal dari “omnibus bill” yaitu UU yang mencakup berbagai isu atau topik. | Desca Lidya Natalia


