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NEWSTREND 

Judul : 
Nasib Kontrak Kerja Buruh Usai Omnibus Law 
Disahkan 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Ketentuan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang (UU) 

Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup. Jangka 

waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini didasarkan pada perjanjian kerja yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan ini berbeda dengan aturan dalam 

UU Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT dibatasi paling lama tiga tahun. Perjanjian 

kerja ini akan berakhir apabila pekerja atau buruh meninggal dunia, jangka waktu 

perjanjian kerja berakhir, selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan kejadian lain yang 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  

  

Positif, 192
Negatif, 113

Positif Negatif

0

50

100

150

200

250

Berita Terbaru



 

2 
 

Judul UU Ciptaker disahkan, pemerintah pastikan hak pesangon tetap 
diberikan 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28102447/uu-ciptaker-disahkan-
pemerintah-pastikan-hak-pesangon-tetap-diberikan 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2020-10-06 08:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
    

Narasumber 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Dalam rapat kerja badan legislasi, 7 
fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang Cipta kerja disampaikan 
kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat II dan rapat paripurna 
DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang 

negative - Azis Serempak (None) Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan pandangan fraksi 
6 menyatakan setuju secara bulat 1 menerima dengan catatan. Fraksi PAN menyatakan menolak 
sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu pada pasal 164 yang 
disampaikan tadi maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan pandangan fraksi di 
dalam forum rapat paripurna ini bisa disepakati? 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Bersama para menteri terkait mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan atas semua kerja sama yang baik dalam proses pembahasan RUU 
Cipta kerja ini 

neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Negara hadir untuk kepastian pemberian 
pesangon melalui JKP yang dikelola BPJS naker 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Pemerintah berkontribusi untuk penguatan 
dana yang dikelola 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Ini tidak akan mengganggu manfaat 
jaminan lain tanpa membebani iuran ke pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-
undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja. Rapat pengesahan ini dilakukan pada 
Senin sore( 5/10/2020). 
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UU CIPTAKER DISAHKAN, PEMERINTAH PASTIKAN HAK PESANGON TETAP 
DIBERIKAN 

JAKARTA, : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan 
Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja. Rapat pengesahan ini 
dilakukan pada Senin sore( 5/10/2020). 

Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menyampaikan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 
Supratman mengatakan badan legislasi bersama pemerintah RI telah melaksanakan rapat 
sebanyak 64 kali 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja dan 6 kali rapat tim perumus dan tim 
sinkronisasi. 

"Dalam rapat kerja badan legislasi, 7 fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU 
tentang Cipta kerja disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam tahap pembicaraan 
tingkat II dan rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang," 
ujar Supratman di Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Adapun dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai kerja Sehat Sejahtera menolak 
RUU Cipta kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan kedua dalam rapat paripurna. Rapat 
Paripurna DPR pengambilan keputusan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihadiri 318 dari 
575 anggota dewan.Meskipun Supratman telah mengatakan 7 Fraksi menerima dan 2 Fraksi 
menolak, namun pimpinan sidang Paripurna Azis Syamsuddin memberikan kesempatan kepada 
Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Setelah 9 Fraksi menyampaikan pandangannya 6 
fraksi setuju secara bulat, 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 Fraksi menolak. 

"Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara 
bulat 1 menerima dengan catatan. Fraksi PAN menyatakan menolak sehingga berdasarkan 
mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu pada pasal 164 yang disampaikan tadi maka 
pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan pandangan fraksi di dalam forum rapat 
paripurna ini bisa disepakati?" tanya Azis  Serempak sebagian peserta rapat mengatakan 
"Setuju". 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah, mengapresiasi dengan 
pengesahan tersebut. Dia pun berharap UU ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan 
ekonomi membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. "Bersama 
para menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua kerja sama yang 
baik dalam proses pembahasan RUU Cipta kerja ini," tambahnya. 

Airlangga mengklaim pemerintah akan pasang badan untuk memberikan kepastian kepada 
pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memastikan pesangon 
tersalurkan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS 
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. "Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon 
melalui JKP yang dikelola BPJS naker," ujar Airlangga. 

Dia menjelaskan, pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS 
Ketenagakerjaan. "Pemerintah berkontribusi untuk penguatan dana yang dikelola," kata dia. 
Aturan tersebut, kata Airlangga, tidak akan menghalangi manfaat dari jaminan lain, seperti 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan pensiun. "Ini tidak akan 
mengganggu manfaat jaminan lain tanpa membebani iuran ke pekerja dan pengusaha," terang 
dia. 

Pembahasan pesangon sebelum disahkan begitu ramai dibicarakan buruh dan pekerja karena 
dalam rumusan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya masih dalam rancangan memotong hak 
pekerja yang terkena PHK. Dalam RUU Ciptaker tercatat ada pemangkasan nilai pesangon dari 
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32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Sebagai informasi kembali, Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai kontroversi karena tetap 
dilanjutkan, meski ditolak berbagai elemen masyarakat. Bahkan ,Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) turut meminta pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Berdasarkan kajian Komnas HAM, terdapat beberapa alasan RUU 
Ciptaker layak dihentikan.Pertama, prosedur perencanaan dan pembentukannya tidak sejalan 
dengan tata cara atau mekanisme yang diatur Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, terdapat penyimpangan asas hukum lex 
superior derogat legi inferior. 

Ketiga, RUU Ciptaker akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada 
kekuasaan dan kewenangan eksekutif. Sehingga, berpotensi memicu penyalahgunaan 
wewenang (abuse of power). Keempat, akan ada UU superior serta menimbulkan kekacauan 
tatanan dan ketakpastian hukum saat RUU Ciptaker disahkan. Kelima, kemunduran atas 
kewajiban negara dalam memenuhi hak pekerjaan dan penghidupan yang layak serta 
mengakibatkan pelanggaran kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan 
ekonomi. 

Keenam, pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat karena pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi. Ketujuh, 
relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional yang dilakukan tanpa 
memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi/lembaga pengawas kebijakan terkait. 

Kedelapan, kemunduran atas upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kepemilikan 
tanah melalui perubahan UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum. Kesembilan, kemunduran atas upaya pemenuhan hak atas pangan, ketimpangan akses, 
dan kepemilikan sumber daya alam (SDA). Terakhir, politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja 
bernuansa diskriminatif. 

kbc  11. 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Seringkali dikatakan bila tidak sesuai JR ke MK. Lupa 
ya bila menyejahterakan masyarakat, berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah 
? 

negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan 
masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya 

negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan 
masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya. 

neutral - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk 
siapa? 

negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah 
soal perlunya UU Omnibus Law, sekalipun pakar dan banyak yang katakan akan rugikan 
masyarakat. Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bagaimana? Terhadap UU KPK juga sama, 
dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK dibiarkan saja 

neutral - Ahmad Supriyadi (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Tangerang) 
Upah minimum berdasarkan rancangan undang-undang tersebut tidak akan mengalami kenaikan 
setiap tahun, terus pekerja kontrak juga tidak berbatas oleh waktu. Tentu RUU ini kami nilai 
lebih kejam dari pada penyebaran virus corona di Indonesia 

 

Ringkasan 

Dalam  rapat paripurna  yang berlangsung tegang, Senin (6/10/2020), sore, Dewan Perwakilan 
Rakyat tetap mengesahkan  RUU Cipta Kerja  menjadi UU. Sejumlah pendukung UU Cipta Kerja 
mengatakan kepada kalangan yang menolak supaya mereka menempuh jalur hukum saja, 
melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 
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ANEH, PEMERINTAH JUSTRU BERHADAPAN SAMA RAKYAT YANG HARUSNYA 
DILAYANI 

Dalam  rapat paripurna  yang berlangsung tegang, Senin (6/10/2020), sore, Dewan Perwakilan 
Rakyat tetap mengesahkan  RUU Cipta Kerja  menjadi UU. Sejumlah pendukung UU Cipta Kerja 
mengatakan kepada kalangan yang menolak supaya mereka menempuh jalur hukum saja, 
melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

Penyidik KPK  Novel Baswedan  mengkritik pendapat seperti itu. "Seringkali dikatakan bila tidak 
sesuai JR ke MK. Lupa ya bila menyejahterakan masyarakat, berantas korupsi dan sebagainya 
itu kewajiban  pemerintah  ?" kata Novel yang dikutip  Suara.com. 

Melalui media sosial, Novel menyebut, "Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan masyarakat 
yang seharusnya dilayani atas haknya."  Lantas, Novel mempertanyakan siapa sesungguhnya 
yang diperjuangkan pemerintah selama ini. "Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk 
siapa?" kata dia. 

UU KPK tetap disahkan, walaupun berbagai ahli mengatakan beleid tersebut akan lebih banyak 
menyengsarakan masyarakat kecil. 

"Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibus Law, sekalipun 
pakar dan banyak yang katakan akan rugikan masyarakat. Bila kemudian hari ternyata salah, 
lalu bagaimana? Terhadap UU KPK juga sama, dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK 
dibiarkan saja," katanya. 

Buruh di berbagai menentang pengesahan RUU Cipta Kerja jadi UU. Mereka akan mogok kerja, 
hari ini. Kemarin, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Tangerang Ahmad 
Supriyadi mengatakan beberapa poin di UU Cipta Kerja yang merugikan buruh. 

Salah satunya, menghilangkan pesangon dan melegalkan sistem outsourcing di semua lini. "Upah 
minimum berdasarkan rancangan undang-undang tersebut tidak akan mengalami kenaikan 
setiap tahun, terus pekerja kontrak juga tidak berbatas oleh waktu. Tentu RUU ini kami nilai 
lebih kejam dari pada penyebaran virus corona di Indonesia," ujarnya. 
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Judul Antisipasi Aksi Buruh, Polisi Kembali Siapkan Pengalihan Arus Menuju 
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Narasumber 

neutral - Sambodo Purnomo Yogo (Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi) Pengalihan arus 
bersifat situasional dan pengamanan kurang lebih tetap, tapi beberapa laporan dari jajaran 
bahwa massa tidak ke Jakarta tapi melaksanakan aksi di pabrik masing-masing 

 

Ringkasan 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersiapkan pengalihan lalu lintas (lalin) di sekitar 
kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, untuk mengantisipasi aksi buruh penolak 
Omnibus Law, Selasa (6/10/2020). 

 

ANTISIPASI AKSI BURUH, POLISI KEMBALI SIAPKAN PENGALIHAN ARUS MENUJU 
DPR 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersiapkan pengalihan lalu lintas (lalin) di sekitar 
kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, untuk mengantisipasi aksi buruh penolak 
Omnibus Law, Selasa (6/10/2020). 

"Pengalihan arus bersifat situasional dan pengamanan kurang lebih tetap, tapi beberapa laporan 
dari jajaran bahwa massa tidak ke Jakarta tapi melaksanakan aksi di pabrik masing-masing," 
kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, di Jakarta. 

Polisi lalu lintas menyiapkan empat rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan Senayan, di 
antaranya sebagai berikut: 

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di depan Pintu 
10 GBK mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda. 

Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di gerbang Pulo Dua diluruskan ke arah Tol 
Tomang. 
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Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar. 
Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika. 

Sambodo mengimbau masyarakat yang akan beraktivitas secara rutin di kawasan Senayan agar 
menghindari lokasi penerapan rekayasa lalu lintas di empat lokasi tersebut agar terhindar dari 
potensi kemacetan. 

"Sebagai antisipasi demonstrasi, kami harap masyarakat menghindari beberapa titik seperti Jalan 
Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Palmerah 
Timur," kata Sambodo. 

Aksi penolakan buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus 
Law sudah berlangsung sejak 2019. 

Namun pada Senin (5/10), RUU Cipta Kerja Omnibis Law itu akhirnya disahkan oleh DPR melalui 
rapat paripurna sebagai undang-undang. 
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Judul Buruh mogok kerja nasional, ini permintaan Menperin ke pelaku 
industri 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-mogok-kerja-nasional-ini-
permintaan-menperin-ke-pelaku-industri 
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Tanggal 2020-10-06 07:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) Tentunya sinergi tersebut akan menciptakan 
keterbukaan dan keharmonisan antara manajemen perusahaan dengan pengurus serikat pekerja 
atau buruh sehingga kegiatan yang bisa menggangu produktivitas industri dapat diminimalkan 

negative - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) Dalam hal ini pihak Polri akan memberikan 
perlindungan kepada para pekerja dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) Tentunya akan memiliki dampak yang luar 
biasa, karena bisa membahayakan keselamatan pekerja dan mempengaruhi produktivitas 
industri itu sendiri 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) UU Cipta Kerja tidak lain merupakan upaya 
menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga membuat investor nyaman berinvestasi di 
Indonesia, yang tentunya akan memberikan multiplier effect bagi ketersediaan lapangan 
pekerjaan baru 

 

Ringkasan 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memiliki permintaan kepada 
pelaku industri. Melalui surat Nomor B/719 Tahun 2020, dia meminta kepada para pelaku industri 
agar meningkatkan intensitas dialog dengan para pemimpin serikat pekerja atau buruh di tingkat 
perusahaan, sehingga tidak terjadi kegiatan yang menggangu kegiatan produksi, seperti dalam 
bentuk aksi unjuk rasa. 
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BURUH MOGOK KERJA NASIONAL, INI PERMINTAAN MENPERIN KE PELAKU 
INDUSTRI 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memiliki permintaan kepada 
pelaku industri. Melalui surat Nomor B/719 Tahun 2020, dia meminta kepada para pelaku industri 
agar meningkatkan intensitas dialog dengan para pemimpin serikat pekerja atau buruh di tingkat 
perusahaan, sehingga tidak terjadi kegiatan yang menggangu kegiatan produksi, seperti dalam 
bentuk aksi unjuk rasa. 

"Tentunya sinergi tersebut akan menciptakan keterbukaan dan keharmonisan antara manajemen 
perusahaan dengan pengurus serikat pekerja atau buruh sehingga kegiatan yang bisa 
menggangu produktivitas industri dapat diminimalkan," katanya melalui keterangan tertulis, 
Selasa (6/10/2020). Selain itu, demi menjaga para pekerja dari potensi tindakan intimidasi serta 
pemaksaan untuk melakukan mogok kerja dan unjuk rasa yang akan berlangsung 6-8 Oktober 
2020, Menperin meminta para pelaku industri ikut aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan 
setempat. 

"Dalam hal ini pihak Polri akan memberikan perlindungan kepada para pekerja dan tindakan 
tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi," ujarnya. Untuk tetap menjaga produktivitas 
tenaga kerja industri pada masa pandemi Covid-19, dia minta pelaku industri melakukan 
pemantauan penerapan protokol kesehatan perusahaan, baik di dalam pabrik maupun di luar 
lingkungan kerja. 

Untuk itu, dirinya mengimbau perusahaan/industri memberikan pengertian kepada para pekerja 
agar menghindari aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar.  

"Kami meminta kepada para pelaku industri untuk mengingatkan para pekerja, bahwa dalam 
situasi pandemi Covid-19 saat ini, aksi unjuk rasa dipastikan menimbulkan kerumunan massa 
dalam jumlah besar, sehingga protokol pencegahan penularan Covid-19 sulit dijalankan," 
imbaunya. Agus khawatir terhadap potensi terciptanya klaster baru penularan Covid-19 di 
lingkungan perusahaan akibat kegiatan bersifat massal. 

"Tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa, karena bisa membahayakan keselamatan 
pekerja dan mempengaruhi produktivitas industri itu sendiri," katanya. 

Pada situasi pandemi, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan dunia usaha lebih kondusif 
melalui implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Undang-
undang tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investas 
sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang pada 
akhirnya dapat semakin mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. 

"UU Cipta Kerja tidak lain merupakan upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga 
membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan memberikan multiplier 
effect bagi ketersediaan lapangan pekerjaan baru," ujarnya. Lebih lanjut kata dia, UU Cipta Kerja 
memberikan manfaat yang cukup signifikan, mencakup kemudahan dan kepastian dalam 
mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk-based 
approach) dan penerapan standar. Kemudian, pemberian hak dan perlindungan yang lebih baik 
bagi pekerja atau buruh. Sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas 
usaha. 

Dalam pemberitaan sebelumnya, 2 juta buruh akan terus menyuarakan penolakan adanya 
Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan melakukan mogok nasional selama tiga hari. Lantaran 
banyak aturan yang dianggap merugikan para pekerja/buruh. Salah satunya, pengurangan upah 
minimum serta risiko status pekerja akan terus menjadi pekerja kontrak. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Ada anggota DPR terpapar Covid-19, begitu juga 
staf ASN dan staf anggota, kita doakan sahabat-sahabat anggota DPR dan staf yang terpapar 
dalam segera pulih 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Dilakukan mulai hari Senin sampai 
dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari, bahkan masa reses pun tetap 
melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

neutral - Marwan Cik Hasan (Anggota DPR) Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak 
RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal perlu dibahas kembali secara komprehensif 

negative - Amin AK (anggota DPR) Dengan memperhatikan itu semua, maka Fraksi PKS 
menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang 

neutral - Benny K Harman (anggota DPR) Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan 
tidak bertanggung jawab 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Perekonomian) Walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi 
di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi 
catatan, untuk memprioritaskan, program Covid-19 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Perekonomian) Yang mengutamakan hubungan tripatrit 
antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dengan di keluarkannya jaminan, JKP atau jaminan 
kehilangan pekerjaan 

negative - Airlangga Hartarto (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Kami sangat 
kecewa sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan 
pemerintah, di tengah situasi seperti sekarang kok bisa melakukan upaya yang sangat jahat 
seperti ini 
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positive - Jumisih (None) Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan 
generasi akan datang. Jadi pemeritnah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk 
rakyatnya sendiri, per hari ini 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI)) Selain itu, dasar 
hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan 
UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI)) Sementara itu, 
terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi 
UU No 13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda disahkannya  
Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke-7 masa 
persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja 
ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, 
pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. 

 

SAAT DPR PERCEPAT PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA DAN ABAIKAN SUARA 
RAKYAT 

JAKARTA,  - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda 
disahkannya  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna 
ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU 
Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang 
direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. 

DPR mempercepat penutupan masa sidang karena pertimbangan ada anggota DPR, staf DPR 
dari unsur ASN dan staf anggota yang terpapar Covid-19. 

"Ada anggota DPR terpapar Covid-19, begitu juga staf ASN dan staf anggota, kita doakan 
sahabat-sahabat anggota DPR dan staf yang terpapar dalam segera pulih," kata Wakil Ketua 
DPR Azis Syamsuddin saat memimpin rapat. 

Di dalam rapat, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, terkait proses 
penyelesaian RUU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah telah menggelar rapat sebanyak 64 kali yang 
terdiri dari rapat Panja dan rapat Tim Perumus. 

Supratman mengungkapkan, pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan hampir setiap hari. Bahkan, 
tetap dilaksanakan meski di tengah masa reses DPR. 

"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari, 
bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas 
persetujuan pimpinan DPR," kata Supratman saat menyampaikan laporannya. 

Kendati demikian, di dalam rapat, dua dari sembilan fraksi di DPR, yakni  PKS  dan  Demokrat  
kembali menyampaikan penolakannya atas pengesahan RUU Cipta Kerja. 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan meminta, DPR dan pemerintah 
harus berpikir panjang untuk mengesahkan RUU sapu jagat tersebut. 
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Marwan mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah terlalu tergesa-
gesa. Padahal, pasal-pasal yang terdapat dalam RUU itu berdampak luas pada kehidupan 
masyarakat. 

"Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal 
perlu dibahas kembali secara komprehensif," kata Marwan. 

Senada dengan itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK menegaskan, pihaknya menolak 
pengesahan RUU Cipta Kerja dalam pengambilan keputusan tingkat II tersebut. Sebab, kata 
Amin, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 membatasi keterlibatan publik. 

Tak hanya itu, banyak pihak yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. 

"Dengan memperhatikan itu semua, maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja 
untuk ditetapkan menjadi undang-undang," kata Amin. 

Adapun, Fraksi Partai Demokrat sempat beberapa kali melakukan interupsi dan meminta 
pimpinan DPR mempertimbangkan untuk menunda pengesahan RUU Cipta Kerja dalam 
pengambilan keputusan tingkat II tersebut. 

Namun, kesempatan interupsi Fraksi Partai Demokrat tak diberikan lagi oleh Wakil Ketua DPR 
Azis Syamsuddin. Akibatnya, Fraksi Partai Demokrat memutuskan  walk out  dari Rapat 
Paripurna. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan  walk out  dan tidak bertanggung jawab," kata 
anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam Rapat Paripurna. 

Sementara itu, pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 
alasan pemerintah membuat RUU Cipta Kerja adalah untuk memprioritaskan program 
penanganan Covid-19. "Walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting 
kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan, untuk memprioritaskan, 
program Covid-19," kata Airlangga. 

Airlangga menegaskan, proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah transparan terhadap publik. 
Selain itu, menurut Airlangga, pemerintah dan DPR sudah mengakomodasi kepentingan buruh 
di dalam RUU Cipta Kerja. 

"Yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dengan di 
keluarkannya jaminan, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia. 

Di sisi lain, serikat buruh merasa kecewa atas keputusan DPR yang tetap mengesahkan RUU 
Cipta Kerja menjadi undang-undang di tengah masa pandemi Covid-19. "Kami sangat kecewa 
sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah, 
di tengah situasi seperti sekarang kok bisa melakukan upaya yang sangat jahat seperti ini," ujar 
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) saat dihubungi Kompas.com, Senin 
(5/10/2020). 

Menurut Jumisih, pengesahan RUU Cipta Kerja ini semakin meneguhkan keyakinan buruh dan 
masyarakat bahwa DPR dan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hanyak berpihak 
kepada pemilik modal. Oleh karenanya, kata Jumisih, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi 
sejahtera kian menjauh dari masyarakat. 

"Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan generasi akan datang. Jadi 
pemeritnah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per hari ini," 
ucap Jumisih. 
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Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI) Said Iqbal menegaskan, 
para serikat buruh tetap menggelar aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka 
menolak RUU Cipta Kerja. Mogok nasional, menurut Iqbal, akan dilakukan kurang lebih 2 juta 
buruh yang melibatkan 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan sejumlah federasi serikat 
buruh lainnya. Iqbal mengatakan, aksi mogok kerja ini telah sesuai dengan aturan perundangan-
undangan yakni UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020). 

Iqbal juga mengatakan, dalam aksi mogok nasional tersebut, serikat buruh akan menyampaikan 
secara spesifik penolakan terhadap substansi RUU Cipta Kerja. 

Rinciannya, buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum 
sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan. Kemudian, buruh meminta nilai pesangon tidak 
berkurang. Buruh menolak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan 
kontrak seumur hidup. Selain itu, buruh juga menolak outsourcing seumur hidup, waktu kerja 
yang eksploitatif, serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti. Buruh juga menuntut karyawan 
kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," kata Iqbal. 

Adapun, aksi mogok nasional ini akan diikuti serikat buruh di 25 Provinsi di Indonesia. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami 
lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang 
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

neutral - Manadao (None) Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah 
Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatra Utara, 
Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

 

Ringkasan 

Walau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan UU Cipta Kerja, Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) tetap akan melakukan aksi unjuk rasa serempak pada 6-8 Oktober 
2020. 

 

UU CIPTA KERJA DISAHKAN, 2 JUTA BURUH TETAP LAKUKAN MOGOK NASIONAL 
MULAI HARI INI 

Walau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan UU Cipta Kerja, Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) tetap akan melakukan aksi unjuk rasa serempak pada 6-8 Oktober 
2020. 

KSPI mencatat, ada 32 federasi dan konfederasi serikat buruh serta beberapa federasi serikat 
buruh lainnya yang siap bergabung dalam unjuk rasa yang diberi nama mogok nasional 
tersebut.Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mogok nasional dilakukan sesuai dengan Undang-
Undang (UU) No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
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dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah 
satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers, Senin (5/10).Rencananya 2 
juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industri seperti kimia, energi, 
pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, 
industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, 
industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, 
dan lain-lain. 

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, 
Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, 
dan Pasuruan. 

Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, 
Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung 
Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, 
Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makassar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, 
Morowali, Papua, dan Papua Barat. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, 
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, 
Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Papua, dan Papua Barat," ujarnya.Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan 
tolak  omnibus law  UU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan 
hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur 
hidup, tidak boleh ada  outsourcing  seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan 
hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan  outsourcing  harus mendapat 
jaminan kesehatan dan pensiun. 
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neutral - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) Tentunya sinergi tersebut akan menciptakan 
keterbukaan dan keharmonisan antara manajemen perusahaan dengan pengurus serikat pekerja 
atau buruh sehingga kegiatan yang bisa menggangu produktivitas industri dapat diminimalkan 

negative - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) Dalam hal ini pihak Polri akan memberikan 
perlindungan kepada para pekerja dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) Tentunya akan memiliki dampak yang luar 
biasa, karena bisa membahayakan keselamatan pekerja dan mempengaruhi produktivitas 
industri itu sendiri 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) UU Cipta Kerja tidak lain merupakan upaya 
menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga membuat investor nyaman berinvestasi di 
Indonesia, yang tentunya akan memberikan multiplier effect bagi ketersediaan lapangan 
pekerjaan baru 

 

Ringkasan 

Melalui surat Nomor B/719 Tahun 2020, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang 
Kartasasmita meminta kepada para pelaku industri agar meningkatkan intensitas dialog dengan 
para pemimpin serikat pekerja atau  buruh  di tingkat perusahaan, sehingga tidak terjadi kegiatan 
yang menggangu kegiatan produksi, seperti dalam bentuk aksi unjuk rasa. 

 

BURUH MOGOK KERJA NASIONAL, MENPERIN MINTA INI KE PELAKU INDUSTRI 

JAKARTA,  - Melalui surat Nomor B/719 Tahun 2020, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus 
Gumiwang Kartasasmita meminta kepada para pelaku industri agar meningkatkan intensitas 
dialog dengan para pemimpin serikat pekerja atau  buruh  di tingkat perusahaan, sehingga tidak 
terjadi kegiatan yang menggangu kegiatan produksi, seperti dalam bentuk aksi unjuk rasa. 
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"Tentunya sinergi tersebut akan menciptakan keterbukaan dan keharmonisan antara manajemen 
perusahaan dengan pengurus serikat pekerja atau buruh sehingga kegiatan yang bisa 
menggangu produktivitas industri dapat diminimalkan," katanya melalui keterangan tertulis, 
Selasa (6/10/2020). 

Selain itu, demi menjaga para pekerja dari potensi tindakan intimidasi serta pemaksaan untuk 
melakukan mogok kerja dan unjuk rasa yang akan berlangsung 6-8 Oktober 2020,  Menperin  
meminta para pelaku industri ikut aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. 

"Dalam hal ini pihak Polri akan memberikan perlindungan kepada para pekerja dan tindakan 
tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi," ujarnya. 

Untuk tetap menjaga produktivitas tenaga kerja industri pada masa pandemi Covid-19, dia minta 
pelaku industri melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan perusahaan, baik di 
dalam pabrik maupun di luar lingkungan kerja. Untuk itu, dirinya mengimbau 
perusahaan/industri memberikan pengertian kepada para pekerja agar menghindari aktivitas 
yang menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar. 

"Kami meminta kepada para pelaku industri untuk mengingatkan para pekerja, bahwa dalam 
situasi pandemi Covid-19 saat ini, aksi unjuk rasa dipastikan menimbulkan kerumunan massa 
dalam jumlah besar, sehingga protokol pencegahan penularan Covid-19 sulit dijalankan," 
imbaunya. 

Agus khawatir terhadap potensi terciptanya klaster baru penularan Covid-19 di lingkungan 
perusahaan akibat kegiatan bersifat massal. 

"Tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa, karena bisa membahayakan keselamatan 
pekerja dan mempengaruhi produktivitas industri itu sendiri," katanya. 

Pada situasi pandemi, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan dunia usaha lebih kondusif 
melalui implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan. 

Undang-undang tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan 
investas sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang 
pada akhirnya dapat semakin mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. 

"UU Cipta Kerja  tidak lain merupakan upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga 
membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan memberikan multiplier 
effect bagi ketersediaan lapangan pekerjaan baru," ujarnya. 

Lebih lanjut kata dia,  UU Cipta  Kerja memberikan manfaat yang cukup signifikan, mencakup 
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan 
berbasis risiko (risk-based approach) dan penerapan standar. Kemudian, pemberian hak dan 
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja atau buruh. Sekaligus akan mampu meningkatkan 
daya saing dan produktivitas usaha. 

Dalam pemberitaan sebelumnya, 2 juta buruh akan terus menyuarakan penolakan adanya 
Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan melakukan mogok nasional selama tiga hari. Lantaran 
banyak aturan yang dianggap merugikan para pekerja/buruh. Salah satunya, pengurangan upah 
minimum serta risiko status pekerja akan terus menjadi pekerja kontrak. 
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positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Baleg bersama pemerintah dan dewan 
legislatif telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan 
6 kali rapat Timus Timsin . Yang dilakukan mulai hari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai 
malam bahkan reses pun tetap melakukan rapat baik di dalam gedung maupun di luar 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Terdapat 7 undang-undang dari 
rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Tadi malam (dihubungi) 

negative - Pandangan Benny (None) Kita tahu majority kehendaki keinginan penguasa untuk 
disahkan. Tapi kami mau sampaikan sikap kami. Supaya publik tahu penolakan kami 

positive - Marwan Cik Asan (Anggota Partai Demokrat) RUU Cipta Kerja harus bersifat jangka 
panjang 

negative - Pandangan Benny (None) Kalau begitu Demokrat menyatakan walk out dan tidak 
bertanggung jawab . 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Mekanisme Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU 
Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Program jaminan kehilangan 
pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit, uang tunai dan pelatihan untuk 
upgrading maupun re- skilling akses informasi pasar tenaga kerja 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Dengan demikian, bagi pekerja atau 
buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari 
pekerjaan baru yang lebih sesuai 
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Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan 
dari berbagai kalangan pekerja/buruh. Aturan sapu jagat tersebut digadang-gadang dapat 
menciptakan lapangan kerja baru dan memangkas sejumlah regulasi. 

 

FAKTA-FAKTA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA YANG DISAHKAN DPR 

Create Story   Fakta-fakta Omnibus Law Cipta Kerja yang Disahkan DPR  kumparanBISNIS  
Konten Redaksi kumparan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap mengesahkan RUU Cipta 
Kerja di tengah penolakan dari berbagai kalangan pekerja/buruh. Aturan sapu jagat tersebut 
digadang-gadang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memangkas sejumlah regulasi. 

DPR maupun pemerintah secara maraton membahas beleid tersebut di tengah pandemi COVID-
19. Rapat sering kali dilakukan di akhir pekan, bahkan hingga larut malam. 

Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan sajikan fakta-fakta mengenai Omnibus Law Cipta Kerja:  
DPR menjadi sangat rajin saat membahas  RUU Cipta Kerja  . Pandemi bukan lagi penghalang 
untuk mereka mempercepat pengesahan Cipta Kerja. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi  Agtas  mengatakan, pembahasan RUU 
Cipta Kerja dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, yang terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 kali 
rapat panja, dan 6 kali rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). 

"Baleg bersama pemerintah dan dewan legislatif telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 
kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat  Timus  Timsin  . Yang dilakukan mulai hari 
Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam bahkan reses pun tetap melakukan rapat baik di 
dalam gedung maupun di luar," ungkap Supratman dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10). 

Supratman menjelaskan RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan 
metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Sehingga pengesahan RUU ini 
berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar 
inventarisasi masalah. 

Menurut Supratman, pembahasan dilakukan secara intensif dengan mengedepankan 
musyawarah untuk mufakat. Adapun pembahasan dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 
3 Oktober 2020. Dalam perjalanannya ada 7 undang-undang yang akhirnya dikeluarkan dari 
RUU. 

"Terdapat 7 undang-undang dari rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU 
nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," ujar Supratman. 

DPR RI melakukan Rapat Paripurna mendadak di awal pekan ini. Bahkan di agenda DPR RI pada 
Senin (5/10) pagi pun tak ada Rapat Paripurna. 

Sebelumnya, Rapat Paripurna sudah dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020. Namun pada 
Senin (5/10) siang, para awak media dikejutkan dengan agenda Rapat Paripurna pada hari itu 
juga pukul 14.00 WIB. 

Sebelum Rapat Paripurna, Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pun mendapatkan undangan 
untuk mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin 
(5/10) pukul 12.30 WIB. 

Tak ada penjelasan dari pihak DPR mengapa agenda tersebut dipercepat secara mendadak. 
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Beberapa hari sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sejumlah 
pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok 
nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. 

Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 
Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8 
Oktober 2020. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, mogok nasional 
ini akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 
provinsi dan 300 kabupaten atau kota. 

Jelang pengesahan  RUU Cipta Kerja, perwakilan serikat  buruh  mendatangi Istana 
Kepresidenan, Jakarta. 

Mereka yang hadir adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi 
Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 
Pertemuan ini berlangsung, menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. 

Andi Gani dan Said Iqbal terlihat hadir di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.45 WIB. 
Mereka kemudian dijemput dengan mobil golf dan masuk ke kawasan dalam Istana lewat jalur 
samping. Tak banyak penjelasan yang diungkapkan keduanya. 

Hanya saja, Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa mereka dihubungi untuk bertemu Presiden 
Jokowi semalam. 

"Tadi malam (dihubungi)," kata Andi kepada awak media. 

Agenda Rapat Paripurna DPR RI itu dijadwalkan pada Senin (5/10) pukul 15.00 WIB. Rapat itu 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. 

Pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja masuk dalam agenda 
kelima. Namun lagi-lagi diwarnai kejutan, di tengah rapat berlangsung, DPR memutuskan 
agenda pengesahan RUU Cipta Kerja ini dimajukan menjadi agenda kedua. Alasannya karena 
seluruh perwakilan pemerintah telah hadir tepat waktu dalam Ruang Rapat Paripurna DPR RI. 

Mulanya, rapat berjalan lancar. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi  Agtas  membacakan hasil 
kesepakatan dalam Bamus siang itu, yakni 6 fraksi menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, 1 
fraksi menerima dengan catatan, dan dua fraksi menolak. 

Namun usai Supratman membacakan hasil Bamus tersebut, interupsi diajukan oleh Anggota 
Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman. 

"Kita tahu  majority  kehendaki keinginan penguasa untuk disahkan. Tapi kami mau sampaikan 
sikap kami. Supaya publik tahu penolakan kami," kata Benny. 

Pandangan Benny juga dikuatkan oleh Anggota Partai Demokrat lainnya yaitu Marwan Cik  Asan  
yang mengungkapkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terlalu cepat dan buru-buru sehingga 
pembahasan pasal per pasal tidak mendalam. 

"RUU Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang," tegasnya. 

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Demokrat kembali menegaskan penolakan 
mereka. Benny kemudian  menginterupsi  agenda selanjutnya yaitu pandangan dari pemerintah. 
Benny bermaksud memperjelas pandangan fraksinya. Namun permintaan Benny untuk bicara 
ditolak oleh pimpinan rapat Aziz. 
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Tak diberi kesempatan untuk bicara, maka Benny menegaskan bahwa Partai Demokrat 
memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna. "Kalau begitu Demokrat menyatakan  walk 
out  dan tidak bertanggung jawab ... ," tegas Benny yang kemudian suaranya hilang akibat 
mikrofon yang terputus. 

Tak lama dari adu mulut tersebut, Azis pun langsung mengetok palu pengesahan RUU Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang. 

"Berdasarkan fraksi, 6 menerima, 1 menerima dengan catatan, dan 2 menolak. Mengacu pada 
Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!" tegas Azis. 

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjamin UU Cipta Kerja tidak akan 
menghilangkan hak perempuan dalam bekerja. Airlangga menegaskan bahwa cuti haid dan cuti 
melahirkan tetap berlaku sesuai yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang 
diatur dalam UU yang sudah ada. 

"Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam 
UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti 
hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan," kata Airlangga  Dalam UU Cipta Kerja, 
pemerintah akan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga para pekerja yang 
terkena PHK tetap dapat diberikan perlindungan selama beberapa waktu. 

"Program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit, uang 
tunai dan pelatihan untuk  upgrading  maupun  re-  skilling  akses informasi pasar tenaga kerja," 
kata Airlangga. 

Dia memastikan korban PHK akan mendapatkan perlindungan tersebut hingga batas waktu 
tertentu, sambil mencari pekerjaan baru. Namun, tak disebutkan secara spesifik batasan 
waktunya. 

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka 
waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai," katanya. 

Aturan jaminan kehilangan pekerjaan itu tertuang dalam klaster ketenagakerjaan Bagian Ketujuh 
Pasal 46A. Program jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan atau 
BPJamsostek. 

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan 
kehilangan pekerjaan," tulis Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut. 

Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya pekerja yang 
telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan. 

Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah;  
rekomposisi  iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. 

"Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran," tulis 
Pasal 46C UU Cipta Kerja. 

DPR  Buruh  RUU Cipta Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 

 

  



 

23 
 

Judul Tok! UU Ciptaker Disahkan DPR 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis BI 

Tanggal 2020-10-06 06:40:00 

Ukuran 136x150mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 27.200.000 

News Value Rp 272.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - None (None) katanya. . BATAL KE DPR . Sementara itu, para buruh di Bekasi batal 
berunjuk rasa ke Gedung DPR RI setelah kepolisian melakukan penyekatan sejumlah titik di 
kawasan industri. Sejumlah titik yang disekat di antaranya kawasan industri MM 2100, 
Bantargebang, Rawa Pasung, dan kawasan EJIP Sebanyak 5.000 pekerja yang menggelar aksi, 
dihadang ribuan aparat kepolisian yang dibantu TNI. Para buruh akhirnya tertahan dan 
berkumpul di beberapa titik. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo, mengatakan jalan - jalan di Bekasi dan Tangerang 
disekat pihak keamanan. 

negative - None (None) ujar Pimpinan Rapat Paripurna DPR Azis Syamsudin yang juga Wakil 
Ketua DPR, Senin (5/10). Rapat paripurna ini membahas RUU Ciptaker ini yang semula agenda 
keempat, namun dimajukan menjadi agenda kedua. . Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri 
juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri 
Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Menaker 
Ida Fauziyah. . 6 FRAKSI SETUJU . Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU 
Ciptaker yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni PAN. 
Dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). . Sedang 
pandangan perintah dengan disahkan diharapkan dapat menarik investor, salah satunya dengan 
pembentukan lembaga pengelola investasi. Pemerintah diharapkan bisa mengundang investasi 
dari negara-negara sahabat, lembaga internasional, dan korporasi, kata Menko Perekonomian 
Airlangga . Hartarto dalam pandangan pemerintah pada rapat paripurna DPR. . Airlangga 
menjelaskan lembaga pengelola investasi tidak akan bergerak secara bebas. Tentunya kehadiran 
lembaga ini diawasi sesuai undang-undang yang ada 

negative - rizal (koordinator massa Aliansi Buruh Bekasi) katanya. . Massa aliansi buruh Bekasi 
melawan dihadang polisi s^at hendak mengarah ke GedungDPR. Dua bus yang membawa massa 
diminta putar balik saat melintas di Jalan Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat. . Polisi yang berjaga 
sejak pagi mengimbau massa mengurungkan niat mereka berunjuk rasa karena wilayah DKI 
Jakarta tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. 
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Ringkasan 

resmi sudah RUU Cipta Kerja (CIPTAKER) disahkan jadi UU Ciptaker. Pengesahan diputuskan 
dalam Rapat Paripura, pukul 17.25 dan ditutupnya 18.45 WIB, Senin (5/10). Seyogyanya 
pengesahan UU Cipta kerja pada, Kamis (8/10), namun dipercepat tiga hari dari jadwal yang 
sudah ditehtukan. Sebelumnya, Pemerintah bersama Baleg DPR memang telah menyepakati 
substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker 
Panja, Sabtu (3/10) di Jakarta. 

 

TOK! UU CIPTAKER DISAHKAN DPR 

TOk! Palu DPR diketuk,resmi sudah RUU Cipta Kerja (CIPTAKER) disahkan jadi UU Ciptaker 
Pengesahan diputuskan dalam Rapat Paripura, pukul 17.25 dan ditutupnya 18.45 WIB, Senin 
(5/10). Seyogyanya pengesahan UU Cipta kerja pada, Kamis (8/10), namun dipercepat tiga hari 
dari jadwal yang sudah ditehtukan. Sebelumnya, Pemerintah bersama Baleg DPR memang telah 
menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) 
dalam Raker Panja, Sabtu (3/10) di Jakarta. 

Telah kita dengar pandangan dan pendapat akhir dari Badan Legislatif," ujar Pimpinan Rapat 
Paripurna DPR Azis Syamsudin yang juga Wakil Ketua DPR, Senin (5/10). Rapat paripurna ini 
membahas RUU Ciptaker ini yang semula agenda keempat, namun dimajukan menjadi agenda 
kedua. Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. 
Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri 

Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan 
Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Menaker Ida Fauziyah. 

6 FRAKSI SETUJU 

Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU Ciptaker yakni PDI Perjuangan, Golkar, 
Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 
Satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni PAN. Dua fraksi yang menolak yakni Partai 
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Sedang pandangan perintah dengan disahkan diharapkan dapat menarik investor, salah satunya 
dengan pembentukan lembaga pengelola investasi. 

"Pemerintah diharapkan bisa mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga 
internasional, dan korporasi," kata Menko Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam pandangan pemerintah pada rapat paripurna DPR. Airlangga menjelaskan 
lembaga pengelola investasi tidak akan bergerak secara bebas. "Tentunya kehadiran lembaga 
ini diawasi sesuai undang-undang yang ada," katanya. 

BATAL KE DPR 

Sementara itu, para buruh di Bekasi batal berunjuk rasa ke Gedung DPR RI setelah kepolisian 
melakukan penyekatan sejumlah titik di kawasan industri. 

Sejumlah titik yang disekat di antaranya kawasan industri MM 2100, Bantargebang, Rawa 
Pasung, dan kawasan EJIP Sebanyak 5.000 pekerja yang menggelar aksi, dihadang ribuan aparat 
kepolisian yang dibantu TNI. Para buruh akhirnya tertahan dan berkumpul di beberapa titik. 

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar 
S Cahyo, mengatakan jalan- jalan di Bekasi dan Tagerang disekat pihak keamanan. 
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"Aksi buruh yang rencananya dilakukan di DPR disekat oleh aparat keamanan di sejumlah titik 
di kawasan industri. Seperti yang terjadi di Bekasi dan Tangerang," katanya. 

Massa aliansi buruh Bekasi melawan dihadang polisi saat hendak mengarah ke Gedung DPR. 
Dua bus yang membawa massa diminta putar balik saat melintas di Jalan Pemuda, Senayan, 
Jakarta Pusat. 

Polisi yang berjaga sejak pagi mengimbau massa mengurungkan niat mereka berunjuk rasa 
karena wilayah DKI Jakarta tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. 

"Kami tidak diberikan izin mendekat ke Gedung DPR, padahal hanya meminta waktu sebentar 
saja untuk menyampaikan aspirasi," tukas Guntoro, koordinator massa Aliansi Buruh Bekasi 
Melawan. 

(rizal/bi) 
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Judul Aliansi Buruh Banten: Mogok Nasional Bentuk Perlawanan Menolak UU 
Cipta Kerja 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/10/06/06383711/aliansi-
buruh-banten-mogok-nasional-bentuk-perlawanan-menolak-uu-cipta-
kerja 

Jurnalis Kontributor Serang, Rasyid Ridho 

Tanggal 2020-10-06 06:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Dedi Sudarajat (Ketua Aliansi Buruh Banten Bersatu) Sesuai dengan surat 
pemberitahuan kita ke Mabes Polri, bahwa besok 6, 7, 8 Oktober kita melakukan mogok kerja 
masal secara total, dan pastinya lumpuhkan industri Banten 

neutral - Dedi Sudarajat (Ketua Aliansi Buruh Banten Bersatu) Pasca-disahkan omnibus low, 
kalau kita diam berarti tidak ada perlawanan, maka bentuk perlawanan total dari kita ya besok 
(hari ini) selama tiga hari mogok nasional 100 persen 

neutral - Dedi Sudarajat (Ketua Aliansi Buruh Banten Bersatu) Kita kan masih ada kesempatan 
untuk menggagalkan Omnibus Law, misalnya dibuatkan perpu supaya tidak dijalankan dulu di 
tahun ini dan akan datang sambil melakukan diskusi dengan pemerintah 

neutral - Dedi Sudarajat (Ketua Aliansi Buruh Banten Bersatu) Kita lakukan mogok nasional, 
sambil berjalan nanti ada instruksi lagi seperti apa, yang pasti kita mogok nasional saja, lumpuh 
indsutrinya sebagai bentuk perlawanan kita 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja 
dalam rapat paripurna penutupan masa sidang. Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut 
terjadi penolakan dari para buruh termasuk di Provinsi Banten. Mereka menganggap Omnibus 
Law Cipta Kerja tidak pro kepada para pekerja, sehingga buruh di Banten memutuskan 
melakukan aksi mogok kerja nasional. 
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ALIANSI BURUH BANTEN: MOGOK NASIONAL BENTUK PERLAWANAN MENOLAK UU 
CIPTA KERJA 

SERANG, - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan rancangan undang-undang 
cipta kerja dalam rapat paripurna penutupan masa sidang. 

Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut terjadi penolakan dari para buruh termasuk di 
Provinsi Banten. Mereka menganggap Omnibus Law Cipta Kerja tidak pro kepada para pekerja, 
sehingga buruh di Banten memutuskan melakukan aksi mogok kerja nasional. 

"Sesuai dengan surat pemberitahuan kita ke Mabes Polri, bahwa besok 6, 7, 8 Oktober kita 
melakukan mogok kerja masal secara total, dan pastinya lumpuhkan industri Banten," kata Ketua  
Aliansi Buruh Banten  Bersatu Dedi Sudarajat saat dihubungi  Kompas.com  . Senin (5/10/2020). 

Dijelaskan Dedi, mogok kerja dilakukan sebagai bentuk perlawanan para buruh untuk menolak 
penerapan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. "Pasca disahkan omnibus 
low, kalau kita diam berarti tidak ada perlawanan, maka bentuk perlawanan total dari kita ya 
besok (hari ini) selama tiga hari mogok nasional 100 persen," tegas Dedi. 

Dedi yang juga menjabat sebagai ketua DPD KSPSI Provinsi Banten itu sudah memerintahkan 
kepada seluruh serikat buruh di semua daerah untuk mengajak anggotanya mogok kerja. 

Dedi memastikan bahwa perjuangan untuk menggagalkan pemberlakuan Omnibus Law Cipta 
Kerja masih bisa dilakukan. "Kita kan masih ada kesempatan untuk menggagalkan Omnibus Law, 
misalnya dibuatkan perpu supaya tidak dijalankan dulu di tahun ini dan akan datang sambil 
melakukan diskusi dengan pemerintah," jelasnya. 

Sejauh ini, Dedi memastikan tidak akan ada aksi unjuk rasa dari para buruh. Sebagai bentuk 
penolakan hanya dilakukan mogok kerja. "Kita lakukan mogok nasional, sambil berjalan nanti 
ada instruksi lagi seperti apa, yang pasti kita mogok nasional saja, lumpuh indsutrinya sebagai 
bentuk perlawanan kita," tandasnya. 
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positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Bahkan masa reses tetap 
melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

positive - Habib Salim (None) Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan 
lancar. Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya 
secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai di lima tahun ke 
depan 

 

Ringkasan 

Rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10/2020), akhirnya 
mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. 
Pengesahan RUU yang menuai polemik tersebut dilaksanakan di tengah derasnya desakan 
kelompok masyarakat sipil menolak keberadaan RUU tersebut. 

 

[POPULER NASIONAL] RUU CIPTA KERJA DISAHKAN | AHMAD SYAIKHU JADI 
PRESIDEN PKS 

JAKARTA,  - Rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin 
(5/10/2020), akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
menjadi UU Cipta Kerja. Pengesahan RUU yang menuai polemik tersebut dilaksanakan di tengah 
derasnya desakan kelompok masyarakat sipil menolak keberadaan RUU tersebut. 

Sementara itu, mantan Wakil Wali Kota Bekasi yang kini duduk sebagai anggota Komisi V DPR,  
Ahmad Syaikhu  , terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Syaikhu akan 
menggantikan Sohibul Iman yang masa jabatannya telah habis pada tahun ini. Ia akan 
memimpin partai tersebut untuk periode 2020-2025. 
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RUU Cipta Kerja  Disahkan  Pengesahan RUU ditandai dengan diketuknya palu tanda persetujuan 
yang dilakukan Wakil Ketua  DPR  Azis Syamsuddin. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi 
Agtas dalam paparannya menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 
April hingga 3 Oktober 2020. 

RUU ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. "Baleg bersama  pemerintah  dan DPD telah 
melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali 
rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini 
hari," ujar Supratman. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," imbuh dia. 

Seluruh fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja 
dalam rapat paripurna. Dari sembilan, hanya dua fraksi yang tetap konsisten menolak hasil 
pembahasan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-
undang, lantaran mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. 

Selengkapnya  di sini  2. Ahmad Syaikhu jadi Presiden  PKS  Penunjukkan Syaikhu sebagai 
Presiden PKS ditetapkan melalui sidang musyawarah Majelis Syura PKS yang dilaksanakan pada 
Senin (5/10/2020). 

Pada saat bersamaan, Aboe Bakar Alhabsyi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan 
Mustafa Kamal. 

Sementara itu, Salim Segaf Al-Jufrie kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Syura PKS. 

"Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar. Para anggota Majelis 
Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-
kadernya untuk penugasan menjayakan partai di lima tahun ke depan," kata Habib Salim dalam 
pidato sambutannya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, 
Senin (5/10/2020). 
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional 
adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera 
Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, 
Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait 
dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 
13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan,  elemen buruh  
akan menggelar mogok nasional sejak tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Said mengklaim, dua 
juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industi seperti kimia, energi, 
pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, 
industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, 
industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, 
dan lain-lain. 

 

PROTES OMNIBUS LAW CIPTAKER, KSPI: DUA JUTA BURUH AKAN MOGOK KERJA 
NASIONAL 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan,  elemen buruh  
akan menggelar mogok nasional sejak tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Said mengklaim, dua 
juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industi seperti kimia, energi, 
pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, 
industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, 
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industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, 
dan lain-lain. 

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, 
Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, 
Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, 
dan Pasuruan. 

Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, 
Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung 
Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, 
Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, 
Morowali, Papua, dan Papua Barat. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, 
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan 
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, 
antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, 
tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur 
hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, 
karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003," ujar Said. 

(maf). 
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak ada, tidak pernah ada pembicaraan (tawaran jabatan 
di pemerintahan) tersebut 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait 
dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 
13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah adanya tawaran 
jabatan di pemerintahan. Isu ini menyeruak ketika dirinya Senin (5/10/2020) kemarin, hadir di 
Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang dirinya tepat pada 
saat pelaksanaaan Sidang Paripurna di Gedung DPR RI yang mengesahkan  Omnibus Law  RUU 
Cipta Kerja menjadi undang-undang. 

 

BANTAH DAPAT TAWARAN JABATAN, BOS KSPI TEGASKAN MOGOK 3 HARI TERUS 
BERLANJUT 

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah adanya 
tawaran jabatan di pemerintahan. Isu ini menyeruak ketika dirinya Senin (5/10/2020) kemarin, 
hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang dirinya tepat 
pada saat pelaksanaaan Sidang Paripurna di Gedung DPR RI yang mengesahkan  Omnibus Law  
RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 

"Tidak ada, tidak pernah ada pembicaraan (tawaran jabatan di pemerintahan) tersebut," katanya 
kepada  Kompas.com, Senin malam. 
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Dia menegaskan, Kendati Omnibus Law  UU Cipta Kerja  telah disahkan, sebanyak 32 konfederasi 
serikat  buruh  tetap melanjutkan aksi  mogok  kerja nasional yang berlangsung mulai hari ini 
(6/10/2020) hingga 8 Oktober 2020. 

Dalam aksi mogok kerja nasional itu menurut Said Iqbal, buruh akan tetap menyuarakan 
penolakan Omnibus Law  UU Cipta Kerja. Adapun yang dikritik dari Omnibus Law yaitu tetap ada 
UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada 
PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup. 

Selanjutnya, tidak boleh ada  outsourcing  seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, 
cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan  outsourcing  harus 
mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. "Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana 
kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya. 

Lebih lanjut kata dia, mogok kerja nasional ini akan diikuti 2 juta buruh. Adapun sebaran wilayah 
2 juta buruh yang akan ikut mogok kerja nasional meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang 
Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, 
Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. 

Kemudian Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, 
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Juga 
akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, 
Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat. 
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neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Kita memerlukan penyederhanaan, 
sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-
fraksi yang ada di DPR 

negative - Djoko Setijowarno (Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang) Ini 
yang banyak dimanfaatkan sebagai pungli di daerah. Bagi saya,, aturan itu hanya perlu pada 
kawasan-kawasan perumahan yang besar. Kalau yang kecil-kecil, misalnya untuk bangun rumah 
klaster, ya tidak perlu 

neutral - Benny K Harmari (None) Karena ada problem, kami minta masing-masing fraksi maju 
ke depan, lima menit saja ya 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun 
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan 
Indonesia 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi 
saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut 
dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia 

neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan 
negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi. Namun tantangan terbesar 
adalah bagaimana kita-mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan 
regulasi atau hiper regulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan 
regulasi. 

 

Ringkasan 

Setelah dikebut lewat 64 kali rapat selama lima bulan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
(RUU Ciptaker) kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan konsep lintas 
sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya bidang ekonomi. 
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Masyarakat banyak menaruh harapan lahirnya UU Ciptaker ini akan benar-benar mampu 
mengoptimalkan 11 klaster yang menjadi target utama. Sebelas klaster itu adalah 
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, 
pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, dukungan riset dan inovasi, administrasi 
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek strategis 
nasional, serta kawasan ekonomi khusus. 

 

UU CIPTA KERJA HARUS JAMIN PACU EKONOMI 

Setelah dikebut lewat 64 kali rapat selama lima bulan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
(RUU Ciptaker) kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan konsep lintas 
sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya bidang ekonomi. 

Masyarakat banyak menaruh harapan lahirnya UU Ciptaker ini akan benar-benar mampu 
mengoptimalkan 11 klaster yang menjadi target utama. Sebelas klaster itu adalah 
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, 
pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, dukungan riset dan inovasi, administrasi 
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek strategis 
nasional, serta kawasan ekonomi khusus. 

Harapan besar itu tak berlebihan. Apalagi, dalam perjalanannya, RUU sapu jagat ini juga memicu 
polemik yang kencang dari berbagai kalangan. Bahkan hingga detik akhir saat disahkan dalam 
Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sore kemarin, 
sikap dua fraksi yang selama ini kencang melakukan penolakan, yakni Fraksi Partai Demokrat 
(FPD) dan PKS, tetap kukuh. Rapat paripurna yang dipimpin cleh Wakil Ketua DPR Bidang 
Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin pun diwarnai aksi walk out (WO) anggota FPD. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, pengesahan RUU Cipta Kerja ini akan 
katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah, menurut 
Airlangga, Indonesia memiliki potensi untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan 
menengah dengan adanya bonus demografi. Namun di balik itu, ada tantangan terbesar yakni 
bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan 
dan regulasi atau hiper regulasi. "Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan 
pemangkasan regulasi," katanya. 

Karena itu, diperlukan perubahan atau revisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai 
instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. 

Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan 
lapangan kerja, kebutuhan terhadap regulasi termasuk mengevaluasi undang-undang 
berdasarkan kajian tersebut di identifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja. "Dan ini 
mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR," katanya. 

UU Ciptaker terbagi menjadi 11 klaster. Pengelompokan persoalan dan inventarisasi tersebut 
dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM 
dan koperasi. Selain itu, bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan 
kepada pekerja dan buruh. 

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, 
pihaknya juga berharap UU Cipta Kerja mampu menampung semua persoalan kemudahan dalam 
berinvestasi. 
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Menurut dia, permasalahan mendasar yang banyak menjadi hambatan berinvestasi di sektor ini 
adalah masih adanya kewajiban analisis dampak lalu lintas. "Ini yang banyak dimanfaatkan 
sebagai pungli di daerah. Bagi saya,, aturan itu hanya perlu pada kawasan-kawasan perumahan 
yang besar. Kalau yang kecil-kecil, misalnya untuk bangun rumah klaster, ya tidak perlu," 
ungkapnya kemarin. 

UU baru ini antara lain mengatur bidang transportasi, seperti pembentukan badan hukum, 
trayek, dan hal-hal yang terkait kegiatan sektor transportasi, baik udara, darat, maupun laut 
serta perkeretaapian. 

Tangisan hingga WO 

Pengesahan RUU Cipta Kerja kemarin banyak diwarnai drama politik, mulai hujan interupsi, 
mematikan mikrofon dari meja pimpinan DPR, tangisan saat pembacaan sikap fraksi hingga WO. 
Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat pun sempat bersitegang dengan anggota FPD 
Benny K Harmari. Pemicunya, Azis menawarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 
membacakan pandangan akhir pemerintah lebih dahulu, baru dilanjutkan pandangan fraksi. 

Benny mengatakan, sesuai dengan mekanisme, UU dan sesuai konvensi di DPR, fraksi-fraksi 
biasanya menyampaikan pandangan dulu. Namun, Azis menegaskan bahwa pandangan dari 
fraksi-fraksi telah disampaikan Baleg secara terperinci. 

Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay pun ikut menginterupsi. Dia menegaskan bahwa 
dalam rapat Bamus sudah ada diskusi serupa dan sudah disepakati. Jika ada satu fraksi saja 
yang membacakan pandangan mini fraksinya, seluruh fraksi harus membacakan pandangannya. 
Untuk itu, dia mengusulkan setiap fraksi membacakan sikapnya dan di batasi lima menit per 
fraksi sehingga hanya memakan waktu 45 menit. 

Azis pun mempersilakan setiap fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU Cipta Kerja di 
masing-masing kursi. Tetapi karena ada gangguan mikrofon, setiap jubir fraksi dipersilakan 
membacakan sikap di atas podium. "Karena ada problem, kami minta masing-masing fraksi maju 
ke depan, lima menit saja ya," kata Azis, Lalu, Benny menawar untuk diberikan 10 menit, tetapi 
Azis tidak menyetujuinya. 

Azis kemudian mempersilakan dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB yang semuanya 
menyetujui secara bulat. Disambung Demokrat dan PKS yang secara tegas menolak. Hanya 
Fraksi PAN menyetujui dengan syarat. Anggota Fraksi PAN Ali Taher Parasong membacakan 
sikap PAN dengan isak dan air mata. Dan terakhir, PPP yang menyetujui secara bulat. 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan 
DPR melalui pembahasan yang intensif terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan 
nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang 
lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," ujar Puan. 

Menurut Ketua DPP PDIP ini, apabila UU ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum 
sempurna maka sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU 
tersebut melalui mekanisme yang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yakni judicial 
review ke Mahkamah Konstitusi. 

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan 
akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan 
kepentingan rakyat Indonesia," katanya. 

kiswondari/ abdul rochim/ ichsan amin 
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"Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah 
dengan adanya bonus demografi. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita-mampu 
menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiper regulasi. Kita 
memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi." 

AIRLANGGA HARTARTO 

MENKO PEREKONOMIAN 

Grafis terkait 

11 klaster 

Penyederhanaan Perizinan. Persyaratan Investasi n Ketenagakerjaan i Kemudahan Berusaha 

Pemberdayaan Perlindungan UMKM dan Perkoperasian i Klaster Dukungan Riset dan Inovasi : 
Administrasi Pemerintahan i Pengenaan Sanksi. Pengadaan Lahan Kemudahan Investasi dan 
Proyek Strategis'Nasional i Kawasan Ekonomi Khusus. 

Silakan komentari headline ini di MNCKoranSindo SUUCiptaKerja 

7 

UU Dikeluarkan dari RUU tentang Cipta Kerja: 

B UU 40/1999 tentang Pers m UU 20/2003 tentang Pendidikan Nasional o UU 14/2005 tentang 

Guru dan Dosen d UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi rg UU 20/2013 tentang Pendidikan 

Kedokteran M UU 4/ 2019 tentang Kebidanan 

n UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

UU CIPTA KERJA 

HARUS JAMIN 0MI 

kohans!NDO 

UU Ciptaker terbagi menjadi 

UU ke dallam RUU 5 tentang Cipta Kerja: 

a UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo UU 16/2009 a UU 7/1983 

tentang Pajak Penghasilan Jo UU 36/2008 H UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah Jo. UU 42/2009 dan - UU 18/2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
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Judul Daftar Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja yang Dinilai Rugikan Buruh, 7 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kepada seluruh anggota, saya memohon 
persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati? 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap 
industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing 
berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya 
omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security 
untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi? 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak 
dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan 
hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, 
otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak 
dibayar, no work no pay. 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan 
buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak 
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional 
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI 
mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan 
sesuai dengan isi UU 13/2003 
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negative - Tribunnews (None) Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru 
padahal banyak pasal substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam 

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef)) Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian 
pangan. pemerintah buat food estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya 
melalui omnibus law cipta kerja. Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan 
ini lucu ya 

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef)) Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang 
serius hak-hak pekerja. Decent labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional. 
Msalnya ada pabrik tekstil mau relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja 
dengan disahkannya omnibus law berkurang signifikan 

neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef)) Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi 
dan mencari negara lain. sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari 
kesalahan fatal tersebut 

 

Ringkasan 

DPR RI mengesahkan  Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang 
dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (5/10/2020). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR 
RI Azis Syamsuddin.  RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat 
persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR. 

 

DAFTAR PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA YANG DINILAI RUGIKAN 
BURUH, 7 POIN INI JADI SOROTAN 

DPR RI mengesahkan  Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang 
dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (5/10/2020). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR 
RI Azis Syamsuddin. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat 
persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR. 

"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna dikutip dari siaran TV 
Parlemen kanal YouTube DPR RI. 

"Setuju," ungkap mayoritas anggota yang hadir. Azis kemudian mengetok palu tanda 
persetujuan pengesahan. 

Dengan demikian, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan 
pemerintah setelah melalui bahasan maraton pada Sabtu (3/10/2020) malam. Dalam rapat kerja 
pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil 
pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Dua fraksi tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedua Fraksi menyatakan menolak RUU 
Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Namun, sejak awal isi Omnibus Law UU Cipta 
Kerja ini diprotes buruh dari berbagai elemen. Lalu apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU ini 
yang membuat buruh sangat keberatan?  Berdasar catatan Tribunnews, setidaknya ada tujuh 
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item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI 
Said Iqbal. 

Apa saja? Berikut rinciannya:  1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 
(UMSK) dihapus  Said Iqbal menyatakan buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK 
tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda 
nilainya. 

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara 
ASEAN lainnya. Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di 
Indonesia disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam. 

UMSK ditegaskan harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan 
jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan 
jenis industri tertentu saja. 

Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, 
agar ada fairness. Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri 
dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional. 

Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor 
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut. 

"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. 
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal. 

2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan  Buruh menolak pengurangan nilai 
pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 
bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Perjanjian PKWT  Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said 
Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak. 

Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup. 

4. Sistem Outsourcing  Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di 
outsourcing. 

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal, 
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh. 

"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total 
buruh yang bekerja di sektor formal. 

Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan 
tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal. 

Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. 

5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang  Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, 
menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. 

Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya 
atas cuti tersebut hilang. 
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6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan  Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan 
hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay."  
"Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut 
dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru 
di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya. 

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) 
yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. 

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, 
hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal. 

7. Status Outsourcing Seumur Hidup  Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena 
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi 
mereka hilang. 

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta 
buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan 
perusahaan masing-masing," tegas Said Iqbal. 

32 Federasi Serikat Buruh Menolak  KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh 
lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme 
UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan 
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 
utamanya pada pasal 4. 

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok 
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh. 

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, 
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata 
Said Iqbal. 

Tanggapan Pengamat  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Badan Legislasi (Baleg) DPR terlalu terburu-buru dalam 
membahas dan menggesa pengesahan RUU Cipta Kerja. 

Pada Sabtu (3/10/2020) malam, dalam pembicaraan Tingkat I, DPR dan pemerintah sepakat 
RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna. 

Menurut Bhima, banyak pasal-pasal substantif yang harus dikaji secara mendalam. 

"Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru padahal banyak pasal 
substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews, 
Minggu (4/10/2020). 

Bhima mencontohkan beberapa pasal yang dianggapnya bermasalah, yaitu terkait dengan 
keterbukaan impor pangan. 
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Hal itu akan merugikan petani, hanya karena ditekan pihak asing lalu regulasi perlindungan 
petani dirubah secepat kilat. 

"Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian pangan. pemerintah buat food 
estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya melalui omnibus law cipta kerja. 
Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan ini lucu ya," ucapnya. 

Kemudian, terkait pasal di klaster ketenagakerjaan juga dibahas tanpa memperhitungkan 
dampak pada nasib pekerja yang rentan kena PHK. 

Pesangon dikurangi padahal, semua tahu dalam kondisi resesi, pekerja butuh perlindungan. 

Menurutnya, jika model regulasi yang mengatur banyak hal dibahas secepat ini, dia khawatir 
investasi justru tidak naik pasca-omnibus law diserahkan. 

"Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang serius hak-hak pekerja. Decent 
labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional. Msalnya ada pabrik tekstil mau 
relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja dengan disahkannya omnibus 
law berkurang signifikan," ujarnya. 

"Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi dan mencari negara lain. 
sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari kesalahan fatal tersebut," 
tegas Bhima Yudhistira. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, 
mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 DPR memasuki masa 
reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 

negative - Irwan Fecho (Anggota Fraksi Demokrat) Kawan-kawan, kalau mau dihargai tolong 
menghar. 

neutral - Irwan Fecho (Anggota Fraksi Demokrat) Sudah dibahas di rapat kerja, rapat panja, 
rapat timmus (tim perumus), dan rapat timsin (tim sinkronisasi) yang ada perwakilan Demokrat 

negative - Azis Syamsudin (None) Maka kami Demokrat menyatakan walkout dan tidak 
bertanggung jawab (atas RUU Ciptaker 

 

Ringkasan 

DPR RI  langsung memasuki masa reses per hari ini, Selasa (6/10), usai mengesahkan omnibus 
law rancangan undang-undang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) di tengah penolakan masyarakat, 
Senin (5/10). Masa reses atau periode libur sidang ini dipercepat menyusul dimajukannya rapat 
paripurna untuk mengesahkan RUU Ciptaker yang semula dijadwalkan Kamis (8/10). 

 

USAI SAHKAN RUU CIPTAKER, DPR MULAI RESES HARI INI 

Jakarta -  DPR RI  langsung memasuki masa reses per hari ini, Selasa (6/10), usai mengesahkan 
omnibus law rancangan undang-undang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) di tengah penolakan 
masyarakat, Senin (5/10). Masa reses atau periode libur sidang ini dipercepat menyusul 
dimajukannya rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Ciptaker yang semula dijadwalkan 
Kamis (8/10). 

"Saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai 
dengan tanggal 8 November 2020 DPR memasuki masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 
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2020-2021," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat menutup Rapat Parpipurna DPR RI, Senin 
(5/10). 

Masa reses adalah masa para anggota dewan beraktivitas di luar gedung parlemen. Mereka 
ditugasi kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Hanya sebagian anggota yang 
menetap di Jakarta untuk menjalani piket secara bergantian. Dalam rapat itu, DPR mengesahkan 
RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Padahal penolakan di publik begitu kuat, baik dari 
rencana mogok kaum buruh maupun gerakan tagar di Twitter. 

RUU usulan Presiden Joko Widodo itu sah setelah mendapat persetujuan penuh dari dari enam 
fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP menyetujui. Fraksi PAN menyatakan 
setuju dengan catatan, sedangkan PKS dan Demokrat menolak draf RUU. 

Rapat sempat diwarnai berbagai drama. Misalnya sabotase mikrofon oleh Ketua DPR RI Puan 
Maharani saat Anggota Fraksi Demokrat Irwan Fecho meminta penundaan RUU Cipta Kerja. Hal 
itu terjadi sesaat sebelum palu diketok. Irwan mengatakan pengesahan perlu ditunda karena 
masih banyak penolakan. Namun usulan itu disoraki anggota fraksi lain. 

Saat itu, pimpinan rapat Azis Syamsudin memberi kode pada Ketua DPR Puan Maharani di meja 
pimpinan. Tangan Puan terlihat memencet tombol, mikrofon Irwan pun mati. "Kawan-kawan, 
kalau mau dihargai tolong menghar...," tanda mikrofon dimatikan berbunyi, suara Irwan hilang 
seketika. 

"Sudah dibahas di rapat kerja, rapat panja, rapat timmus (tim perumus), dan rapat timsin (tim 
sinkronisasi) yang ada perwakilan Demokrat," ucap Azis menyudahi kesempatan Irwan. 

Akhir rapat itu juga diwarnai drama walkout oleh Fraksi Demokrat. Benny Kabur Harman yang 
sejak awal bersetery dengan Azis Syamsudin, memimpin rekan-rekannya meninggalkan ruangan. 
"Maka kami Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggung jawab (atas RUU Ciptaker," 
pungkasnya. 

(dhf/arh). 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) PKWT atau kontrak 
seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak 

neutral - Dini Shanti Purwono (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum) Di lapangan, buruh justru 
dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih jeda sebentar kemudian kasih 
kontrak baru 

 

Ringkasan 

Ketentuan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang (UU)  Omnibus 
Law  Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup.  Pasal 56 draf RUU itu 
menyebut PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka 
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini didasarkan pada perjanjian kerja yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah (PP). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aturan tersebut 
berpotensi membuat pekerja atau buruh menjalani kontrak seumur hidup.  Staf Khusus Presiden 
Bidang Hukum Dini Shanti Purwono pada Februari lalu mengungkapkan bahwa aturan itu justru 
memberi kepastian pada pekerja yang selama ini berstatus kontrak. 

 

NASIB KONTRAK KERJA BURUH USAI OMNIBUS LAW DISAHKAN 

Ketentuan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang (UU)  Omnibus 
Law  Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup. Pasal 56 draf RUU itu 
menyebut PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka 
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini didasarkan pada perjanjian kerja yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah (PP). 

Ketentuan ini berbeda dengan aturan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT dibatasi 
paling lama tiga tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
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menyatakan aturan tersebut berpotensi membuat pekerja atau buruh menjalani kontrak seumur 
hidup. "PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak," katanya melalui 
keterangan tertulis. 

Perjanjian kerja ini akan berakhir apabila pekerja atau buruh meninggal dunia, jangka waktu 
perjanjian kerja berakhir, selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan kejadian lain yang 
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Dalam Pasal 61A beleid tersebut juga menyatakan 
apabila PKWT berakhir maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja 
atau buruh. Uang kompensasi yang dimaksud sesuai dengan masa kerja di perusahaan yang 
akan diatur lebih lanjut melalui PP. 

Pemerintah sejak jauh hari telah membantah soal keberadaan pasal yang mengancam kontrak 
seumur hidup itu. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono pada Februari lalu 
mengungkapkan bahwa aturan itu justru memberi kepastian pada pekerja yang selama ini 
berstatus kontrak. 

Berkaca dari pengalaman selama ini, kata Dini, banyak perusahaan yang berbuat 'curang' dengan 
terus memperpanjang kontrak kepada pekerja. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan telah 
dibatasi. "Di lapangan, buruh justru dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih 
jeda sebentar kemudian kasih kontrak baru," katanya. 

Untuk itu melalui RUU Ciptaker, pemerintah tak lagi mengatur waktu kontrak pekerja. Namun 
pemerintah memberikan proteksi tambahan berupa kompensasi bagi pekerja. DPR diketahui 
telah mengesahkan Omnibus Law Ciptaker, hari ini, Senin (5/10). Sebelumnya, pengambilan 
keputusan terhadap RUU Ciptaker dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10). 

Selain mempercepat pengambilan keputusan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker, DPR juga akan 
mempercepat masa reses dimulai besok Selasa (6/10). Sebelumnya masa reses dijadwalkan 
mulai Jumat (9/10). Pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari 
kalangan rakyat. Selain aksi massa yang digelar secara langsung, protes pun atas rencana 
pengesahan Omnibus Law Ciptaker pun bergaung di media sosial, salah satunya Twitter. 

(psp). 
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Judul Benny K Harman: Hak Pekerja Sama Sekali Tidak Diperhatikan Di RUU 
Ciptaker 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/10/06/455250/benny-k-harman-hak-
pekerja-sama-sekali-tidak-diperhatikan-di-ruu-ciptaker 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-06 06:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Benny K Harman (None) Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling 
nyata pesangon, sesuai UU eksisting 32 kali gaji, ini dipotong, pengusaha hanya tanggung jawab 
16 kali, pemerintah 9 kali (kebalik 19-6) itu pun mekanismenya asuransi JKP 

neutral - Benny K Harman (None) Duit dari mana pemerintah coba bayangin, situasi sulit begini. 
Ini yang kami tentang, jangan dong, jangan manfaatkan covid-19 pengusaha-pengusaha 
pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan 
ruu yang menguntungkan mereka 

positive - AHY (Menteri Timor Leste) Setelah ini akan ada PHK habis-habisan, setelah ini 
pesangon akan dibayar jauh lebih murah 

 

Ringkasan 

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh dalam Pasal RUU Cipta Kerja yakni adanya 
menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral atau dalam kata lain bakal 
dihapuskannya UMK akan menggunakan standar upah minimum provinsi. Selain itu, dalam RUU 
Cipta Kerja juga disebutkan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan yang dijalankan oleh 
BP Jamsostek. 

 

BENNY K HARMAN: HAK PEKERJA SAMA SEKALI TIDAK DIPERHATIKAN DI RUU 
CIPTAKER 

Benny K Harman: Hak Pekerja Sama Sekali Tidak Diperhatikan Di RUU Ciptaker  Laporan:  Raiza 
Andini  Selasa, 06 Oktober 2020, 04:19 WIB  Benny K. Hurman/Net  Salah satu poin yang ditolak 
serikat buruh dalam Pasal RUU Cipta Kerja yakni adanya menghilangkan ketentuan terkait upah 
minimum sektoral atau dalam kata lain bakal dihapuskannya UMK akan menggunakan standar 
upah minimum provinsi. 
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Berita terkait  Menyebarkan Kabar Burung, Anak Buah AHY Ditegur Mantan Menteri Timor Leste  
Perdebatan Panas Sebelum RUU Ciptaker Disahkan, Pimpinan Sidang Paripurna Diminta Lihat 
Dahsyatnya Penolakan Rakyat  Sudah Berusaha Melobi, Demokrat: Anggota Panja Tak Paham 
Isi RUU Ciptaker  Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja juga disebutkan adanya program jaminan 
kehilangan pekerjaan yang dijalankan oleh BP Jamsostek. 

Anggota Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan, pihaknya telah meminta agar 
dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Lantaran ada upaya tidak ada perhatian dalam 
hak pekerja. 

"Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata pesangon, sesuai UU 
eksisting 32 kali gaji, ini dipotong, pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali, pemerintah 9 kali 
(kebalik 19-6) itu pun mekanismenya asuransi JKP," ujar Benny usai walk out dari rapat 
paripurna, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (5/10). 

Dengan adanya program JKP tersebut, kata Benny, pemerintah yang saat ini mengalami kendala 
keuangan akibat pandemi Covid-19 ini akan terkendala dalam pembayaran. 

"Duit dari mana pemerintah coba bayangin, situasi sulit begini. Ini yang kami tentang, jangan 
dong, jangan manfaatkan covid-19 pengusaha-pengusaha pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan 
kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan ruu yang menguntungkan mereka," 
tegasnya. 

Menyebarkan Kabar Burung, Anak Buah AHY Ditegur Mantan Menteri Timor Leste  "Setelah ini 
akan ada PHK habis-habisan, setelah ini pesangon akan dibayar jauh lebih murah," tandasnya. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANA    Tag:  DEMOKRAT  RUU CIPTAKER  DPR. 
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Judul Respons Rencana Mogok Nasional, Ridwan Kamil: Dialog Lebih Efektif 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nusantara.rmol.id/read/2020/10/06/455248/respons-rencana-
mogok-nasional-ridwan-kamil-dialog-lebih-efektif 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-06 06:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Emil (None) Kita mengimbau masyarakat untuk menahan diri terkait rencana mogok 
buruh 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kita imbau untuk saling memahami dengan cara 
dialog karena menyampaikan aspirasi tidak harus dengan kerumunan 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Apapun kegiatan harus sesuai protokol kesehatan 

neutral - Rudy Sufahriadi (Kapolda Jabar) Polda Jabar sudah menyiapkan pengamanan dan yang 
harus diingat adalah kegiatan apapun selama ini dilakukan di situasi pandemi Covid-19 harus 
memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya imbau para buruh nanti yang demo perhatikan hal 
itu dan saya harap tidak terjadi rusuh 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau kepada buruh untuk menahan diri. Hal itu 
disampaikannya saat menanggapi rencana mogok nasional menyikapi disahkannya Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja. 

 

RESPONS RENCANA MOGOK NASIONAL, RIDWAN KAMIL: DIALOG LEBIH EFEKTIF 

Respons Rencana Mogok Nasional, Ridwan Kamil: Dialog Lebih Efektif  Laporan:  Angga Ulung 
Tranggana  Selasa, 06 Oktober 2020, 03:26 WIB  Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/Ist  Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau kepada buruh untuk menahan diri. Hal itu disampaikannya 
saat menanggapi rencana mogok nasional menyikapi disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta 
Kerja. 

Berita terkait  Hingga 27 Oktober, Perpanjangan PSBB Proporsional Di Wilayah Bodebek  Awasi 
Penanganan Covid-19 Di Bodebek, Ridwan Kamil Bakal Berkantor Di Depok  Ridwan Kamil 
Tegaskan Surat Nikah Dan Akta Cerai Soekarno-Inggit Tidak Dijual  Ridwan Kamil menilai, dialog 
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lebih efektif dilakukan di tengah pandemi. Sebab, demo berpotensi menghadirkan klaster 
penularan Covid-19. 

"Kita mengimbau masyarakat untuk menahan diri terkait rencana mogok buruh," ucap Emil, 
sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/10), seperti diberitakan Kantor Berita 
RMOL Jabar. 

Emil mengatakan, dirinya memahami keberatan buruh atas disahkannya UU Cipta Kerja. Meski 
begitu, kata ia, aspirasi dan keberatan dapat disampaikan dalam bentuk dialog. "Kita imbau 
untuk saling memahami dengan cara dialog karena menyampaikan aspirasi tidak harus dengan 
kerumunan," ucapnya. 

"Apapun kegiatan harus sesuai protokol kesehatan," ungkapnya. 

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi juga meminta buruh untuk menerapkan 
protokol kesehatan dengan ketat dalam setiap kegiatannya. 

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan personil keamanan untuk menjaga kondusivitas. 
Hingga 27 Oktober, Perpanjangan PSBB Proporsional Di Wilayah Bodebek  "Polda Jabar sudah 
menyiapkan pengamanan dan yang harus diingat adalah kegiatan apapun selama ini dilakukan 
di situasi pandemi Covid-19 harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya imbau para 
buruh nanti yang demo perhatikan hal itu dan saya harap tidak terjadi rusuh," tandasnya. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANA    Tag:  RIDWAN KAMIL  BURUH  RUU CIPTA KERJA. 
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Judul Siap-Siap, Mulai Hari Ini 2 Juta Buruh Akan Mogok Nasional Tolak UU 
Omnibus Law 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/siap-siap-mulai-hari-ini-2-juta-buruh-
akan-mogok-nasional-tolak-uu-omnibus-law 

Jurnalis natalia 

Tanggal 2020-10-06 06:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi provinsi-provinsi yang 
akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, 
Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait 
dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 
Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan saat ini sebanyak 
32 federasi dan konfederasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak 
secara nasional. Aksi bernama mogok nasional ini digelar mulai hari ini 6-8 Oktober 2020. Mogok 
nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, 
fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 
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SIAP-SIAP, MULAI HARI INI 2 JUTA BURUH AKAN MOGOK NASIONAL TOLAK UU 
OMNIBUS LAW 

JAKARTA  - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan saat 
ini sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa 
serempak secara nasional. Aksi bernama mogok nasional ini digelar mulai hari ini 6-8 Oktober 
2020. Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang 
menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan 
pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam pernyataan tertulis di Jakarta. 

Menurutnya, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh (sebelumnya direncanakan 5 juta 
buruh). Dua juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industi seperti kimia, 
energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik. Kemudian 
komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri 
pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, dan 
perbankan. 

Adapun sebaran wilayah dua juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, 
Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, 
Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, 
Mojokerto, dan Pasuruan. Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang 
Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar 
Lampung, dan Lampung Selatan. 

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, 
Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, 
dan Papua Barat. "Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa 
Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Dalam aksi mogok nasional, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law, antara lain tetap ada 
UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada 
PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu 
kerja tidak boleh eksploitatif, cuti, dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak 
dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," kata Iqbal. 

(ngopibareng/jpnn)  Simak! Video Pilihan Redaksi:. 
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Judul Mulai Hari Ini, 5 Juta Buruh Mogok Kerja Nasional 

Nama Media suara.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://jakarta.suara.com/read/2020/10/06/062000/mulai-hari-ini-5-
juta-buruh-mogok-kerja-nasional 

Jurnalis Pebriansyah Ariefana 

Tanggal 2020-10-06 06:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh 
(rencananya diikuti 5 juta buruh) di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai 
sektor industri di seluruh Indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, 
elektronik, farmasi, dll 

neutral - Benny K Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Kalau demikian kami Fraksi 
Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab 

neutral - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi sayaa memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa 
penolakan RUU Cipta Kerja yg merugikan buruh dan rakyat kecil 

 

Ringkasan 

Mulai Selasa (6/10/2020) hari ini 5 juta buruh mogok kerja nasional. Sebab DPR sudah 
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi undang-undang, Senin (5/10/2020) 
malam kemarin. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan KSPI 
beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law RUU 
Cipta Kerja dan akan melakukan mogok nasional dari 6 sampai 8 Oktober 2020. 

 

MULAI HARI INI, 5 JUTA BURUH MOGOK KERJA NASIONAL 

Mulai Selasa (6/10/2020) hari ini 5 juta buruh mogok kerja nasional. Sebab DPR sudah 
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi undang-undang, Senin (5/10/2020) 
malam kemarin. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan KSPI 
beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law RUU 
Cipta Kerja dan akan melakukan mogok nasional dari 6 sampai 8 Oktober 2020. 
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"Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh (rencananya diikuti 5 juta buruh) di 25 
provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti 
industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dll," kata Said dalam 
keterangan persnya. 

Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang 
waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. "Buruh tidak akan 
pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yg merugikan buruh dan 
rakyat kecil," katanya. 

Disahkan 

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah pada sepakat mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat 
paripurna sore ini. Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Azis 
Syamsudin mempersilakan kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas untuk 
membacakan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja. 

Namun dalam perjalanannya, proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan 
hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna. 
Setelah proses panjang yang diwarnai perdebatan hingga waktu magrib, Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsudin mempersilakan Menko Perekonomian Airlangga menyampaikam pandangan sebelum 
DPR menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 

"Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi sayaa memohon 
persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis kepada anggota yang hadir 
fisik dan virtual, Senin (4/10/2020). 

"Setuju," jawab anggota. 

Diwarnai Perdebatan Hingga Fraksi Demokrat Walk Out 

Lagi-lagi proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di dalam rapat paripurna 
DPR RI diwarnai ketegangan. Kali ini perdebatan lebih riuh lantaran diselingi dengan teriakan 
para wakil rakyat. Keriuhan itu bahkan membuat Fraksi Partai Demorkat walk out dari paripurna. 
Adapun keriuhan terjadi usai sembilan fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU 
Cipta Kerja. 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin selaku pimpinan rapat menyampaikan berdasarkan hasil 
pandangan diketahui enam fraksi bulat setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-
undang. Sementara dua fraksi, PKS dan Demokrat menolak. Sedangkan Fraksi PAN menerima 
dengan catatan. 

Adapun perdebatan terjadi saat Fraksi Partai Demokrat meminta kembali untuk menyampaikan 
pendapat mereka. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam interupsinya meminta 
waktu satu menit. Tetapi hal itu tidak mendapat persetujuan. 

Pantauan Suara.com di ruang rapat, Benny yang duduk di barisan depan bahkan sampai berdiri 
saat menyampaikan interupsi. Saat yang sama, anggota dari fraksi lainnnya melakukan protes 
dengan berteriak. 

"Benny duduk, Benny duduk," seru anggota di barisan belakang, Senin (5/10/2020). 

Sementara itu, dalam kondisi masih berdebat, Azis yang menolak memberikan waktu kepada 
Fraksi Partai Demokrat justru mempersilakan Menko Perekonomian Ailangga sebagai perwakilan 
pemerintah untuk menyampaikam pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja. 
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Mendengar Azis memberikan waktu kepada Airlangga di tengah perdebatan, Benny K Harman 
kemudian menyatakan Fraksi Partai Demokrat walk out. "Kalau demikian kami Fraksi Demokrat 
menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata Benny. 

Sebelumnya, proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sempat diwarnai 
ketegangan. Berawal dari Fraksi Partai Demokrat yang ingin menyampaikan pandangannya 
terhadap omnibus law tersebut di forum rapat paripurna. 

Fraksi Partai Demokrat sendiri diketahui menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke pembicaraan tingkat 
II untuk disahkan. Tidak cuma Fraksi Partai Demokrat, satu fraksi lain, yakni PKS juga menolak. 

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melakukan interupsi usai Ketua Baleg DPR 
Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja di atas podium. 
Dalam interupsinya, Benny meminta izin Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin selaku pimpinan rapat 
untuk menyampaikan pandangan fraksi. 

Namun permintaan itu sempat diwarnai perdebatan lantaran sebelumnya sudah disepakati tidak 
ada fraksi yang menyampaikan pandangan di paripurna karena sudah disampaikan di dalam 
rapat Badan Musyawarah. "Kasih kami kesempatan menyamapikam sikap kami. Boleh gak? 
Langsung saja jawab boleh gak?" ujar Benny kepada Azis, Senin (5/10/2020). 

Menanggapi permintaan Benny, Azis sempat menolak sebelum akhirnya setuju. Azis berlasan 
dirinya menolak Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan karena pertimbangan Covid-
19 lamtaran harus memakan waktu rapat lebih lama. 

Di mana apabila salah satu fraksi menggunakan hak menyampaikan pandangan maka seluruh 
fraksi juga harus menyampaikan pandangan. Hal tersebut yang akan berdampak terhadap 
perpanjangan waktu rapat yang semakin lama. 

Kendati begitu, pada akhirnya Azis mempersilakan masing-masing dari juru bicara fraksi untuk 
menyampaikan pandangan terhadap RUU Cipta Kerja dengan batasan waktu. "Tapi kalau Fraksi 
Demokrat tetap ingin menggunakan hak maka fraksi lain menggunakam hak. Kita batasi lima 
menit, maksinal lima menit. Sekarang kami persilakan kepada juru bicara masing-masing partai," 
ujar Azis. 
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negative - Hemant Bakshi (None) Karena yang bersangkutan akan memimpin salah satu divisi 
Unilever dengan ruang lingkup supervisi termasuk Indonesia 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-undang atau  RUU Cipta Kerja  akhirnya disahkan oleh DPR menjadi Undang-
undang (UU). Pengesahan itu tentu banyak menyita perhatian publik khususnya para buruh yang 
selama ini keberatan adanya Omnibus Law Cipta Kerja. 

 

POPULER: DPR SAHKAN RUU CIPTA KERJA HINGGA DIRUT UNILEVER INDONESIA 
MUNDUR 

Create Story   Populer: DPR Sahkan RUU Cipta Kerja hingga Dirut Unilever Indonesia Mundur  
kumparanBISNIS  Konten Redaksi kumparan  Rancangan Undang-undang atau  RUU Cipta Kerja  
akhirnya disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan itu tentu banyak 
menyita perhatian publik khususnya para buruh yang selama ini keberatan adanya Omnibus Law 
Cipta Kerja. 

Pengesahan RUU Cipta Kerja itu menjadi salah satu berita populer di  kumparanBisnis  . Kabar 
tersebut dilengkapi dengan bos Unilever Indonesia yang mundur dari jabatannya. Berikut ini 
selengkapnya  berita populer  kumparanBisnis  sepanjang hari Senin (5/10):  Dewan Perwakilan 
Rakyat (  DPR  RI) mengesahkan RUU Cipta Kerja. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna 
DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. 

"Berdasarkan fraksi, 6 menerima, 1 menerima dengan catatan, dan 2 menolak. Mengacu pada 
Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!" ujar Wakil Ketua 
DPR RI Azis dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10). 
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Pengesahan tersebut diwarnai interupsi dari Fraksi Demokrat dan PKS. Bahkan di pertengahan 
rapat, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari ruang rapat alias  walk out  . 

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi  Agtas  mengatakan, dari 
sembilan fraksi, tujuh fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja itu disahkan sebagai UU. Sementara dia 
fraksi yang menolak yaitu Fraksi Demokrat dan PKS. 

PT  Unilever Indonesia  Tbk (UNVR) mengumumkan mundurnya dua pejabat tinggi perusahaan, 
yaitu  Hemant  Bakshi  dan  Maurits  Daniel Rudolf  Lalisang  . Hemant  mundur dari jabatan 
Presiden Direktur, sementara  Maurits  mundur dari jabatan Presiden Komisaris. 

Dalam laporan yang disampaikan melalui keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI),  Hemant  akan 
berhenti memimpin perusahaan yang bergerak di bidang barang-barang konsumsi itu per 30 
November 2020. 

"Karena yang bersangkutan akan memimpin salah satu divisi Unilever dengan ruang lingkup 
supervisi termasuk Indonesia," tulis laporan tersebut seperti yang dikutip  kumparan  , Senin 
(5/10). 

Manajemen perusahaan mengklaim tidak ada dampak yang signifikan terhadap operasional 
bisnis dari mundurnya dua nama tersebut. Rencananya, perusahaan akan mengusulkan  Hemant  
untuk diangkat sebagai Presiden Dewan Komisaris Unilever dan akan mengangkat Ira  Noviarti  
sebagai Presiden Direktur Perseroan. 

Berita Populer  Unilever  RUU Cipta Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 
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negative - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia) Dengan disahkannya RUU 
Cipta Kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa 

neutral - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia) Jadi kesan dunia 
perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas 

neutral - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia) Sehingga akhirnya para 
anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya daripada 
mendengarkan keinginan rakyatnya 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan pengesahan  UU 
Cipta Kerja  yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan. "Dengan disahkannya  RUU Cipta 
Kerja  ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa," kata Anwar kepada wartawan di 
Jakarta, Senin (5/10). 

 

SEKJEN MUI SAYANGKAN PENGESAHAN UU CIPTA KERJA 

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan 
pengesahan  UU Cipta Kerja  yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan. "Dengan disahkannya  
RUU Cipta Kerja  ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa," kata Anwar kepada 
wartawan di Jakarta, Senin (5/10). 

Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR menunjukkan para wakil rakyat lebih banyak 
mendengar aspirasi segelintir orang daripada kepentingan rakyat banyak. Ia menegaskan UU 
Cipta Kerja lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pemodal daripada masyarakat 
umum. 
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"Jadi kesan dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak 
dengan jelas," katanya. 

Ia mengatakan para wakil rakyat kini banyak yang tersandera sehingga tidak ada yang berani 
menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partai. Wakil rakyat, kata dia, 
khawatir jika tidak mengesahkan UU Cipta Kerja dapat terkena Pergantian Antar Waktu (PAW) 
dari otoritas internal partainya. 

"Sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan 
partainya daripada mendengarkan keinginan rakyatnya," kata dia. 

Dia menilai dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, situasi seperti itulah yang sangat-sangat 
tampak sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal 
dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas. 
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sinkronisasi dan pemangkasan regulasi 

 

Ringkasan 

Setelah dikebut lewat 64 kaIi rapat dalam lima bulan,  Rancangan Undang-Undang Cipta 
Lapangan Kerja (RUU Ciptaker)  kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan 
konsep lintas sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya 
bidang ekonomi. 

 

UU CIPTA KERJA HARUS JAMIN PACU EKONOMI 

Setelah dikebut lewat 64 kaIi rapat dalam lima bulan,  Rancangan Undang-Undang Cipta 
Lapangan Kerja (RUU Ciptaker)  kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan 
konsep lintas sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya 
bidang ekonomi. 

Masyarakat banyak menaruh harapan lahirnya UU Ciptaker ini akan benar-benar mampu 
mengoptimalkan 11 kluster yang menjadi target utama. 11 kluster itu adalah penyederhanaan 
perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan 
perlindungan UMKM dan perkoperasian. Selanjutnya, kluster dukungan riset dan inovasi, 
administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan 
proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi khusus. 

Harapan besar itu tak berlebihan. Apalagi, dalam perjalanannya, RUU sapu jagat ini juga memicu 
polemik yang kencang dari berbagai kalangan. Bahkan hingga detik akhir saat disahkan dalam 
Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sore kemarin, 
sikap dua fraksi yang selama ini kencang melakukan penolakan, yakni Fraksi Partai Demokrat 
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(FPD) dan PKS tetap kukuh. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang 
Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin pun diwarnai aksi walk out (WO) anggota FPD. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, pengesahan  RUU Cipta Kerja  ini akan 
katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah, menurut 
Airlangga, Indonesia memiliki potensi untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan 
menengah dengan adanya bonus demografi. Namun di balik itu ada tantangan terbesar yakni 
bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan 
dan regulasi atau hiper regulasi. "Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan 
pemangkasan regulasi," katanya. 

Karena itu, diperlukan perubahan atau revisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai 
instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. 

(UU Ciptaker  terbagi menjadi 11 klaster. Pengelompokan persoalan dan inventarisasi tersebut 
dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM 
dan koperasi. Selain itu bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan 
kepada pekerja dan buruh. 

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, 
pihaknyajuga berharap UU Cipta Kerja mampu menampung semua persoalan kemudahan dalam 
berinvestasi. 
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Ringkasan 

Dengan telah disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR menjadi Undang-undang, masyarakat akan 
mendapatkan berbagai macam kemudahan dari sisi percepatan perizinan dan juga kepastian 
ataupun legalitas usaha. Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan lebih dari 
7.000 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Cipta Kerja, yang dilakukan bersama dengan 
Badan Legislasi (Baleg) DPR. 

 

RUU CIPTA KERJA 

KERJA 

INI MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT 

Dengan telah disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR menjadi Undang-undang, masyarakat akan 
mendapatkan berbagai macam kemudahan dari sisi percepatan perizinan dan juga kepastian 
ataupun legalitas usaha. Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan lebih dari 
7.000 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Cipta Kerja, yang dilakukan bersama dengan 
Badan Legislasi (Baleg) DPR. 

Pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Ketika pekerja terpaksa dirumahkan, maka ada kewajiban finansial yang harus diberikan oleh 
pengusaha. Sebelumnya, pengusaha dibebankan dengan jumlah pesangon yang relatif besar 
sehingga ini menurunkan daya saing Indonesia di mata internasional sebagai negara tujuan 
investasi. 

RUU Cipta Kerja mengakomodir permasalahan ini dengan menjembatani solusi bagi pekerja dan 
juga pengusaha. Dari sisi pengusaha, sebagian kewajiban pembayaran pesangon bagi pekerja 
yang dirumahkan akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga ini mengurangi beban 
pengusaha. Bagi pekerja, pemerintah memberikan kepastian akan ada pembayaran sebagian 
pesangon yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam bentuk cash benefit, up skilling dan 
upgrading sehingga dapat meningkatkan kapabilitas pekerja. 
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JUMLAH ANGKATAN KERJA DI INDONESIA* 

(dalam juta orang) 

*Februari 2020 

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan 
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan 
diduduki. 

UMKM dan Koperasi 

Perizinan berusaha memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi para pelaku usaha mikro 
dan kecil. RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dengan memberikan 
kepastian dan juga mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran melalui OSS 
(Online Single Submission). Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang 
ingin mendaftarkan Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk usahanya. Selain itu, pelaku usaha yang ingin 
mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) perseorangan juga diberikan kemudahan dengan 
persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah. Pemerintah juga mengatur program 
kemitraan bagi pelaku usaha UMKM, dengan 'menyediakan akses bagi pemanfaatan fasilitas 
publik seperti di rest area, bandara, dan stasiun kereta api untuk menampilkan atau memasarkan 
produknya. Insentif fiskal juga diberikan kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan 
usahanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah. Pemerintah juga mempermudah 
proses pendirian koperasi, salah satunya dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang sudah 
dapat mendirikan Koperasi Primer. 

JAM KERJA SETELAH RUU CIPTA KERJA BERLAKU 

Jam kerja 40 jam seminggu, dimana 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari dan untuk 6 hari kerja 
sebanyak 7 jam per hari. 

Penambahan jam lembur dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. 

Jenis pekerjaan mengikuti tren industri 4.0 dan berbasis industri ekonomi digital yang waktunya 
sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan. 

Perkebunan Masyarakat di Kawasan Hutan 

Saat ini, karena administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi maka sebagian usaha 
perkebunan masyarakat berada di kawasan hutan. Melalui RUU Cipta Kerja, masyarakat akan 
dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan yang ada di dalam kawasan 
hutan. Masyarakat jadi mendapatkan kepastian pemanfaatan terhadap lahan yang telah 
diusahakan. Perkebunan rakyat diatur dengan berbagai skema. Untuk lahan yang berada di 
kawasan konservasi, maka masyarakat boleh melanjutkan kegiatan sambil memelihara dan 
melakukan reboisasi dengan pengawasan dari pemerintah. 

Sertifikasi Halal 

Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan 
kepastian melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dengan memperluas 
Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. 
Selain itu, pelaku UMK juga mendapatkan kemudahan dengan diberikan pembebasan biaya 
untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi UMK akan ditanggung oleh pemerintah. 

Sektor lainnya 
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Pemerintah memberikan penyederhanaan perizinan untuk kapal ikan yang akan dilakukan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sisi perumahan, nantinya pemerintah akan 
memberikan percepatan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Pemerintah 
juga mengejar percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh 
Bank Tanah. 

Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA. 

Februari 

2020 

Februari 

2019 

Sumber: llPS 
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Ringkasan 

SAYA kagum pada semangat pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling 
kuat selama 22 tahun terakhir. Pemerintah sekarang lebih kuat dari zaman Presiden Gus Dur, 
Megawati, SBY, apalagi BJ Habibie. Memang BJ Habibie bisa menguatkan rupiah dari Rp17 ribu 
per dolar menjadi Rp8 ribu hanya dalam waktu kurang dari dua tahun. Sayang pemerintahannya 
hanya seumur jagung. Secara kapasitas Habibie begitu kuat, tapi secara politik ia begitu rapuh. 

 

MENUNDUKKAN PEMERINTAH 

SAYA kagum pada semangat pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling 
kuat selama 22 tahun terakhir. Pemerintah sekarang lebih kuat dari zaman Presiden Gus Dur, 
Megawati, SBY, apalagi BJ Habibie. 

Memang BJ Habibie bisa menguatkan rupiah dari Rp17 ribu per dolar menjadi Rp8 ribu hanya 
dalam waktu kurang dari dua tahun. Sayang pemerintahannya hanya seumur jagung. Secara 
kapasitas Habibie begitu kuat, tapi secara politik ia begitu rapuh. 

Gus Dur dan Megawati begitu kuat dari segi basis pendukung. Megawati begitu kuat bersandar 
pada proklamator legendairis yang juga ayah biologis-ideologis. Tapi dia kalah di Pilpres 

Gus Dur begitu kuat basis kulturalnya, tapi juga hanya berkuasa setengah periode. SBY agak 
beda. Meski melewati krisis tsunami dan krisis keuangan 2008, tapi kekuatan dukungan 
kapasitasnya membuat SBY bisa menjadi presiden dua periode. Kalau saja tidak ada pembatasan 
masa jabatan ia akan bisa tiga periode. 

Tapi dukungan politik di DPR tidak sekuat pemerintah sekarang. Waktu itu PDI-Perjuangan 
oposisi frontal. PKS main petak umpet. Tapi SBY pandai bermain di antara arus-arus politik itu. 
Sekarang hanya PKS yang oposisi frontal. Tapi kekuatan kursinya kecil sekali. 

Praktis sekarang ini DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, mulai dari perubahan 
di KPK, UU Covid-19, dan terakhir Omnibus Law. Semua begitu mulusnya lolos di DPR. 



 

70 
 

Belum lagi soal praktik sehari-hari di pengelolaan negara. Saya melihat semua begitu mulusnya. 
Begitu enak menjadi menteri-menteri sekarang. Mereka tidak harus menghadapi sikap DPR yang 
sangat garang. 

Saya begitu kagum dengan kekuatan pemerintah sekarang. Juga pada semangat pemerintah 
melakukan pembaharuan. Inikah revolusi mental yang dimaksud dulu? Saya membayangkan 
betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja yang juga nama resmi Omnibus Law itu, 
utamanya bagaimana 79 UU harus ditinjau untuk dirangkum hanya dalam satu UU Cipta Kerja 
yang terdiri dari u kluster dan 1.244 pasal. 

Secara teoretis, UU Cipta Kerja ini akan menyelesaikan saling tabrakannya begitu banyak UU. 
Berakhirlah era hukum tidak sinkron di bidang ini. 

Sudah lama begitu banyak orang mengomel. Kok UU isinya saling bertabrakan. Bertahun-tahun 
omelan seperti itu menjadi wacana nasional. Saking lamanya omelan sampai tidak ada 
penyelesaian. Seolah-olah bangsa ini hanya bisa menggerutu, tidak bisa menyelesaikan. 

Lalu, pemerintah sekarang ini berusaha menyelesaikannya lewat penggabungan menjadi satu, 
UU Cipta Kerja ini. Tempulu DPR-nya tidak rewel. Tempulu DPR lagi baik-baik kepada 
pemerintah. 

Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini. Sejak awal pun pasti 
sudah diketahui. Tenaga kerjalah yang akan terkena langsung. Karena itu judul UU ini pun 
sebenarnya sudah dipilih yang paling bersahabat dengan perasaan tenaga kerja, yaitu UU Cipta 
Kerja. Kita menduga dengan judul itu tenaga kerja akan manggut-manggut dan berdecak kagum. 

Kalau saya lebih setuju dengan blak-blakan saja. UU Peroketan Perekonomian Nasional atau 
nama lain yang lebih jujur. Tujuan utamanya toh itu, yaitu menggairahkan kehidupan ekonomi. 
Bahwa setelah ekonomi maju akan berdampak terciptanya lapangan kerja itu adalah sunatullah. 

Tapi politik memang mengajarkan, jujur saja tidak cukup. Orang juga harus pandai berkelit. 

Maka ke depan ini tantangannya di luar DPR adalah aksi buruh. Menteri ketenagakerjaan akan 
sulit tidur. Tapi ini sudah di luar kemampuan seorang menteri. Ini sudah menyangkut keamanan 
dan kestabilan nasional. 

Memang, semua pengusaha mengeluhkan UU Tenaga Kerja yang lama. UU itu lahir di zaman 
Presiden Megawati dengan menteri tenaga kerjanya yang gegap gempita saat itu, Jacob Nuwa 
Wea. 

Misalnya, bagaimana bisa ada pasal ini. Seorang karyawan yang dipecat karena mencuri juga 
harus mendapat pesangon. Tapi di UU Cipta Kerja yang baru ini bukan hanya pasal itu saja yang 
dihapus, tapi juga upah minimum, cuti pribadi, karyawan kontrak, outsourcing, dan beberapa 
lagi. 

Dasar pemikirannya bahwa semua ketentuan lama itu tidak membuat buruh kita punya daya 
saing. Kita kalah produktif. Produktivitas satu buruh di Tiongkok disamakan dengan empat atau 
delapan buruh di sini. Di sini pemerintah dituntut agar mampu meyakinkan buruh. 

Pemerintah sudah mampu "menundukkan" DPR. Kita tidak perlu tahu kiat apa yang dipakai untuk 
menundukkan para politikus itu. Kini kita menunggu bagaimana kiat pemerintah untuk 
mengendalikan pergolakan buruh. 

Mungkin pemerintah sudah punya cadangan kiat untuk itu. Dengan demikian perhatian saya 
justru pada persoalan berikutnya. Yaitu, bagaimana pemerintah bisa sukses "menundukkan" diri 
sendiri. 
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UU Cipta Kerja ini tidak hanya soal tenaga kerja. Soal tenaga kerja hanyalah satu saja dari 11 
kluster yang ada di dalamnya. Semua kluster itu menimbulkan pekerjaan rumah yang luar biasa 
di meja pemerintah. Misalnya, soal kluster perizinan usaha. Dasar . pemikiran UU Cipta Kerja ini 
modem sekali. Prinsipnya, tidak semua usaha perlu izin. 

Usaha itu perlu dilihat tingkat risikonya, rendah, menengah, tinggi. 

Usaha yang risikonya rendah, untuk apa perlu izin. Ini pemikiran yang radikal-es-ktrem. Saya 
suka sekali dengan pemikiran seperti ini. Sekarang yang seperti itu sudah bukan lagi pemikiran, 
tapi sudah menjadi UU. 

Menurut UU baru ini, usaha yang risikonya rendah tidak perlu izin. Orang cukup melakukan 
pendaftaran. Ini hebat sekali. Usaha yang risiko rendah ini juga tidak perlu diawasi. Hanya usaha 
yang risikonya tinggi -risiko kecelakaan, lingkungan, dan sejenisnya -yang perlu izin. 

Masih banyak yang modern-modern seperti itu di UU Cipta Kerja. Secara bertahap saya ingin 
mengikhtiarkannya di Harian Disway 

Maka, yang sangat saya khawatirkan adalah pelaksanaannya nianti. Setelah bisa "mengalahkan" 
DPR dlan mengalahkan gerakan buruh, mungkinkah pemerintah bisa "mengalahkan dirinya 
sendiri." 

Bukankah semangat aparat untuk mencari uang dan objekan dari peirizinan selama ini melebihi 
bahaya laten komunisme. UU Cipta Kerja ini, meski sudah resmi diundangkan, belum bisa 
langsung dilaksanakan. Masih begitu banyak peraturan pemerintah yang harus dibuat. 
Jumlahnya banyak sekali. 

Pasal-pasal di UU Cipta Kerja ini banyak yang diakhiri dengan kalimat, untuk pelaksanaan pasal 
ini, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. 

Kalaupun peraturan pemerintahnya sudah keluar, masih harus ditunggu peraturan yang lebih 
bawah lagi, yaitu peraturan menteri. Lalu akan ada peraturan dirjen, peraturan gubernur, 
peraturan bupati, peraturan wali kota, dan seterusnya. Semua itu adalah bagian dari pemerintah 
yang harus ditundukkan oleh pemerintah sendiri.(*) 
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Judul TERBURU-BURU MENGESAHKAN ATURAN BARU 

Nama Media Koran Tempo 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis DIKO OKTARA 

Tanggal 2020-10-06 06:07:00 

Ukuran 245x207mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 158.466.000 

News Value Rp 792.330.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Marwan Cik Asan (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat) Kami menolak, tapi apa daya, 
dua fraksi melawan tujuh. Alasan pengesahan karena korban Covid-19 di DPR semakin banyak 

negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Kami menolak, tapi kan 
minoritas 

negative - UTAMI PUTRI (politikus Partai Golkar) katanya. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin 
juga beralasan serupa. Ia mengatakan pengesahan itu sudah terjadwal dan keputusannya 
bergantung pada kesepakatan rapat Badan Musyawarah 

 

Ringkasan 

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
berlangsung terburu-buru. Banyak anggota DPR terlambat mengetahui agenda pengesahan 
sehingga tak menghadiri rapat paripurna undang-undang "sapu jagat" tersebut, yang 
berlangsung kemarin petang. 

 

TERBURU-BURU MENGESAHKAN ATURAN BARU 

PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA BERLANGSUNG TERBURU-BURU. SEJUMLAH FRAKSI DI DPR 
MENGAKU MENDAPAT PEMBERITAHUAN DADAKAN. 

JAKARTA --- Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) berlangsung terburu-buru. Banyak anggota DPR terlambat mengetahui agenda 
pengesahan sehingga tak menghadiri rapat paripurna undang-undang "sapu jagat" tersebut, 
yang berlangsung kemarin petang. 

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, mengatakan fraksinya baru menerima 
undangan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah dari Sekretariat Dewan, setengah 
jam sebelum kegiatan. Rapat konsultasi yang diagendakan pukul 12.30 WIB itu membahas 
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beberapa materi, antara lain surat Ketua Badan Legislasi tentang RUU Cipta Kerja tertanggal 2 
Oktober. 

Rapat konsultasi itu berlangsung selama dua jam, yang berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. 
Hasilnya, DPR bersepakat menggelar rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja pada pukul 
15.00. "Kami menolak, tapi apa daya, dua fraksi melawan tujuh. Alasan pengesahan karena 
korban Covid-19 di DPR semakin banyak," katanya, kemarin. 

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengaku baru menerima 
undangan rapat konsultasi pada pukul 

JANGGAL DI SEJUMLAH PEMBAHASAN 

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Agtas mengatakan 
bahwa alat kelengkapan DPR sudah menggelar 64 kali rapat pembahasan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja. Pembahasan terdiri atas dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja 
(panja), dan enam kali rapat tim perumus atau tim sinkronisasi. Supratman menyatakan tim 
bekerja dari Senin sampai Ahad dan dari pagi hingga malam. Pembahasan juga digelar pada 
masa reses di gedung dan di luar gedung DPR. Meski begitu, sejumlah rapat pembahasan 
ditengarai janggal. Berikut ini daftarnya. 

12.27. Karena mendadak, fraksinya hanya mengutus legislator yang kebetulan berada di sekitar 
gedung DPR. Apalagi, pada saat yang sama,partainya menggelar Musyawarah Majelis Syuro di 
Bandung, yang memilih. Ahmad Syaikhu sebagai PresidenPKS menggantikan Sohibul Imam. 

Ledia mengatakan fraksinya menolak usul rapat paripurna dalam rapat konsultasi tersebut, tapi 
kalah suara. "Kami menolak, tapi kan minoritas," katanya. 

Dua anggota DPR dari partai pendukung pemerintah yang dihubungi mengaku baru mengetahui 
rapat paripurna itu kemarin sore. Mereka juga tidak mendapat pemberitahuan dari fraksi maupun 
komisinya satu hari sebelum mparipurna tersebut. Staf menginformasikan kepada saya pukul 
15.30," kata legislator ini. Karena rapat paripurna masih berlangsung, ia bei-gegas ikut rapat itu 
secara online. 

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Demokrat, dan PKS menolak pengesahan UU Cipta Kerja. 
Mereka menganggap masih ada  beberapa persoalan mendasar dalam RUU yang belum tuntas 
dan tidak ada kepentingan mendesak untuk mengesahkan omnibus law tersebut di tengah 
pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Setelah menyampaikan pendapat fraksinya, 
Demokrat memilih walk out dari rapat paripurna yang digelar secara daring dan off-line tersebut. 

Tujuh fraksi 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir 
pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna 
penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, 
kemarin. 

lainnya dari koalisi pemerintah kompak mendukung pengesahan. 

Rapat konsultasi tersebut diduga sebagai upaya mempercepat pengesahan UU Cipta Kerja. 
Undangan konsultasi baru dibuat Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, kemarin sesuai 
dengan tanggal surat. Padahal pekan lalu tei-siar kabar bahwa pengesahan omnibus law akan 
diagendakan pada Kamis mendatang. 

Selain undangan konsultasi, awak media mendapat surat yang diduga dibuat oleh bagian 
persidangan DPR. Surat tertanggal 29 September ini berisi format kehadiran anggota fraksi 



 

75 
 

dalam rapat paripurna, kemarin. Dalam surat itu disebutkan salah satu agenda rapat adalah 
pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja. 

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, belum membalas permintaan konfirmasi Tempo soal 
surat ini. Marwan Cik Asan dan Ledia Hanifa mengaku tak mengetahuinya. "Ini urusan sekretariat 
jenderal," kata Marwan. 

Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi mengatakan lembaganya tidak dalam tekanan 
pemerintah ketika mengesahkan RUU Cipta Kerja, kemarin. "Pengesahan ini karena gedung DPR 
mau ditutup. Makin banyak staf terkena Covid-19," katanya. 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga beralasan serupa. Ia mengatakan pengesahan itu sudah 
terjadwal dan keputusannya bergantung pada kesepakatan rapat Badan Musyawarah. "Situasi 
di DPR yang kena Covid-19 juga lumayan banyak," kata politikus Partai Golkar ini. 

8UDIARTI UTAMI PUTRI 
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Judul Pengesahan RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat Walk Out 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/UR
L 

https://news.harianjogja.com/read/2020/10/06/500/1051762/pengesaha
n-ruu-cipta-kerja-fraksi-demokrat-walk-out 

Jurnalis Newswire 

Tanggal 2020-10-06 06:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Benny K Harman (Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat) Alasan teknis itu adalah ada 
mekanismenya pengambilan keputusan. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat 
apabila semua anggota fraksi yang ada di dalam rapur itu menyetujui. Padahal tadi kan ada dua 
fraksi yang tidak memberikan persetujuan 

negative - Benny K Harman (Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat) Ini juga tidak dikasih, jadi 
pimpinan sewenang-wenang. Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan 
kami untuk sampaikan pandangan kami, maka kami mengambil sikap walk out 

negative - Benny K Harman (Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat) Tega-teganya pemerintah 
dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan apa yang menjadi 
kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini 

negative - Benny K Harman (Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat) Benny duduk, Benny duduk 

neutral - Benny K Harman (Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat) Kalau demikian kami Fraksi 
Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab 

 

Ringkasan 

Fraksi Partai Demokrat di DPR RI memutuskan untuk walk out di tengah proses pengesahan 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna, Senin 
(5/10/2020). 

 

PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA, FRAKSI DEMOKRAT WALK OUT 

JAKARTA -  Fraksi Partai Demokrat di DPR RI memutuskan untuk walk out di tengah proses 
pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pembicaraan tingkat II di Rapat 
Paripurna, Senin (5/10/2020). 
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Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan ada dua alasan mereka 
memilih meninggalkan ruang sidang. Pertama karena alasan teknis dan kedua marena alasan 
subtantif. 

"Alasan teknis itu adalah ada mekanismenya pengambilan keputusan. Keputusan diambil secara 
musyawarah dan mufakat apabila semua anggota fraksi yang ada di dalam rapur itu menyetujui. 
Padahal tadi kan ada dua fraksi yang tidak memberikan persetujuan," kata Benny di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Benny mengatakan, semestinya sesuai mekanisme di tatib harus ada lobi terlebih dahulu untujk 
kesamaan pandangan. Apabila lobi tidak tercapai, kata dia, hasilnya dilanjutkan dengan voting. 

"Ini juga tidak dikasih, jadi pimpinan sewenang-wenang. Jadi karena pimpinan sewenang-
wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan kami, maka kami 
mengambil sikap walk out," kata Benny. 

Sementara untuk alasan substansi jelas, dikatakan Benny, sejak awal Fraksi Partai Demokrat 
sudah menolak RUU Cipta Kerja. Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak punya urgensi apapun 
untuk rakyat Indonesia yang tengah menderita dan mengalami kesusahan akibat pandemi Covid-
19. 

"Tega-teganya pemerintah dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan 
dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini," kata Benny. 

Proses Pengesahan  Lagi-lagi proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di 
dalam rapat paripurna DPR RI diwarnai ketegangan. Kali ini perdebatan lebih riuh lantaran 
diselingi dengan teriakan para wakil rakyat. 

Keriuhan itu bahkan membuat Fraksi Partai Demorkat walk out dari paripurna. Adapun keriuhan 
terjadi usai sembilan fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja. 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin selaku pimpinan rapat menyampaikan berdasarkan hasil 
pandangan diketahui enam fraksi bulat setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-
undang. Sementara dua fraksi, PKS dan Demokrat menolak. Sedangkan Fraksi PAN menerima 
dengan catatan. 

Adapun perdebatan terjadi saat Fraksi Partai Demokrat meminta kembali untuk menyampaikan 
pendapat mereka. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam interupsinya meminta 
waktu satu menit. Tetapi hal itu tidak mendapat persetujuan. 

Pantauan  Suara.com  di ruang rapat, Benny yang duduk di barisan depan bahkan sampai berdiri 
saat menyampaikan interupsi. Saat yang sama, anggota dari fraksi lainnnya melakukan protes 
dengan berteriak. 

"Benny duduk, Benny duduk," seru anggota di barisan belakang, Senin (5/10/2020). 

Sementara itu, dalam kondisi masih berdebat, Azis yang menolak memberikan waktu kepada 
Fraksi Partai Demokrat justru mempersilakan Menko Perekonomian Ailangga sebagai perwakilan 
pemerintah untuk menyampaikam pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja. 

Mendengar Azis memberikan waktu kepada Airlangga di tengah perdebatan, Benny K Harman 
kemudian menyatakan Fraksi Partai Demokrat walk out. 

"Kalau demikian kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata 
Benny. 

Sumber : suara.com 
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Judul Enam Hal tentang Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1393282/enam-hal-tentang-
pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja 

Jurnalis Francisca Christy Rosana 

Tanggal 2020-10-06 06:06:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Saya memohon persetujuan untuk di dalam rapat 
paripurna ini, bisa disepakati? 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Sudah disepakati dalam rapat paripurna yang 
merupakan pengejawantahan dari rapat konsultasi pengganti Bamus, karena situasi kami di DPR 
yang terkena Covid-19 lumayan banyak 

negative - Sturman Panjaitan (anggota Bamus) Ini sekarang Covid-19. Sebenarnya mau di-
lockdown ini 

negative - Irwan (Anggota Fraksi Demokrat) Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat 
bertanya-tanya 

neutral - Harman (anggota Fraksi Demokrat) Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami 
memilih walk out pimpinan 

negative - Irwan (anggota Fraksi Demokrat) Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat 
bertanya-tanya 

negative - Nining Elitos (Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kita dipaksakan turun 
ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada iktikad baik pemerintah 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 
Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik 

negative - Harman (anggota DPR) Tidak (menerima salinan RUU). Belum selesai sudah disahkan. 
Yang disahkan itu tadi RUU hantu 

negative - Ledia Hanifa (anggota DPR) Saya cek sama yang hadir, enggak dibagi. Logikanya 
harusnya demikian (dibagi) 

negative - Benny (anggota Fraksi Demokrat) Makanya kami perjuangkan ditunda dulu 
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neutral - Supratman Andi Agtas (None) Dilakukan mulai dari Senin sampai Minggu, dimulai dari 
pagi hingga malam dini hari 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU 
Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan berlangsung sehari 
sebelum forum buruh dan aliansi masyarakat akan menggelar aksi protes nasional untuk menolak  
omnibus law  tersebut. 

 

ENAM HAL TENTANG PENGESAHAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA 

TEMPO.CO, Jakarta  - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-
undang atau RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan 
berlangsung sehari sebelum forum buruh dan aliansi masyarakat akan menggelar aksi protes 
nasional untuk menolak  omnibus law  tersebut. 

"Saya memohon persetujuan untuk di dalam rapat paripurna ini, bisa disepakati?," kata Wakil 
Ketua DPR Azis Syamsuddin seraya mengetok palu tiga kali tanda pengesahan RUU Cipta Kerja 
menjadi UU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

Sidang paripurna yang berlangsung pada sore hari menuai dinamika. Berikut ini enam hal yang 
terjadi selama proses pengesahan  RUU Cipta Kerja  berlangsung. 

1. Banyak anggota DPR kena Covid-19  Banyaknya anggota DPR yang terinfeksi Covid-19 
menjadi salah satu alasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin 
mengatakan situasi pandemi Covid-19 kian mengkhawatirkan di Kompleks Parlemen, Senayan. 

Azis juga mengatakan hal tersebut sudah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti Badan 
Musyawarah. "Sudah disepakati dalam rapat paripurna yang merupakan pengejawantahan dari 
rapat konsultasi pengganti Bamus, karena situasi kami di DPR yang terkena Covid-19 lumayan 
banyak," kata Azis. 

Alasan serupa disampaikan anggota Bamus dari Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan. Sturman 
mengatakan ada dua orang Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR yang meninggal karena Covid-19. 
Sedangkan saat ini ada 18 orang di lingkungan parlemen yang juga positif Covid-19. "Ini 
sekarang Covid-19. Sebenarnya mau di-lockdown ini," kata dia. 

2. Demokrat sempat minta pengesahan RUU ditunda  Fraksi Partai Demokrat sempat meminta 
agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda. Anggota Fraksi Demokrat, Irwan, mengatakan RUU 
ini mendapat penolakan dari publik di banyak tempat. "Mengapa ini terburu-buru pimpinan, 
rakyat bertanya-tanya," kata Irwan. 

Lantaran suara tak bulat, Fraksi Demokrat juga sempat meminta voting dalam pengambilan 
keputusan. Namun, usulan itu tak disetujui. 

3. Demokrat walk out  Fraksi Partai Demokrat meninggalkan sidang paripurna alias walk out saat 
agenda pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung. Demokrat walk out setelah merasa tak diberi 
kesempatan untuk menyampaikan pandangan. 

"Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan," kata anggota Fraksi 
Demokrat, Benny Kabur Harman, di ruang sidang paripurna. 
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Beberapa anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat sebelumnya telah berulang kali 
menginterupsi rapat. Demokrat mempertanyakan mengapa pemerintah dan DPR terkesan 
terburu-buru untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. "Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat 
bertanya-tanya," kata anggota Fraksi Demokrat, Irwan. 

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin sidang merasa sudah cukup 
memberikan kesempatan bicara kepada Demokrat. Azis beberapa kali mematikan mikrofon 
anggota Demokrat yang tengah berbicara. Ia juga mengancam akan meminta Benny Kabur 
Harman dikeluarkan dari ruang sidang lantaran terus berbicara sambil berdiri dari kursinya  4. 
Disahkan meski banyak penolakan  RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR kendati memperoleh 
protes dari banyak pihak. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi masyarakat 
berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di lebih dari 30 kota selama tiga hari, yakni 6-
8 Oktober 2020, untuk menolak produk undang-undang tersebut. "Kita dipaksakan turun ke jalan 
karena harus melawan. Ini karena tidak ada iktikad baik pemerintah," ujar Ketua Kongres Aliansi 
Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara 
virtual, Ahad, 4 Oktober 2020. 

Aksi solidaritas bersama akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, 
Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, 
Cirebon, Semarang. Kemudian, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, 
Makasar, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan 
kota-kota lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga 
menyatakan hal yang sama. Menurut dia, ada dua juta buruh yang tergabung dalam 32 
konfederasi tetap menggelar aksi meski RUU telah disahkan. Aksi demonstrasi yang diikuti 
mogok nasional dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja. "Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah 
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, 
Senin, 5 Oktober 2020. 

5. Anggota DPR tidak menerima salinan fisik RUU Cipta Kerja  Anggota dewan tidak menerima 
salinan fisik atau hardcopy RUU Cipta Kerja saat sidang paripurna digelar. Biasanya, salinan RUU 
yang akan disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota 
Dewan. 

"Tidak (menerima salinan RUU). Belum selesai sudah disahkan. Yang disahkan itu tadi RUU 
hantu," kata anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman. 

Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa. "Saya 
cek sama yang hadir, enggak dibagi. Logikanya harusnya demikian (dibagi)," kata Ledia melalui 
pesan singkat. 

Benny dan Ledia senada mengatakan salinan RUU seharusnya dibagikan kepada anggota Dewan 
yang hadir. Menurut Benny, ketentuan itu juga diatur dalam Undang-undang MD3 dan Tata 
Tertib DPR. "Makanya kami perjuangkan ditunda dulu," kata Benny. 

6. Dibahas 64 kali, Senin sampai Minggu  Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas 
melaporkan pembahasan RUU Cipta sudah dilakukan sebanyak 64 kali. 

Sebanyak dua kali dilakukan dalam rapat kerja, 56 rapat panitia kerja, dan enam kali  rapat  tim 
perumus (timus) dan tim sinkronisasi (trimsin). "Dilakukan mulai dari Senin sampai Minggu, 
dimulai dari pagi hingga malam dini hari," kata Supratman. 

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO   . 
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Judul PASAL SELUNDUPAN PEMANGKAS PAJAK 

Nama Media Koran Tempo 
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Tanggal 2020-10-06 06:06:00 

Ukuran 185x202mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 174.603.000 

News Value Rp 1.746.030.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat buru-buru mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain aturan 
ketenagakerjaan yang dianggap propengusaha, undang-undang itu mengubah befeid 
perpajakan. Kepolisian telah memerintahkan penggembosan demonstrasi menentang undang-
undang baru tersebut. 
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Judul Demokrat: Pimpinan DPR Sewenang-wenang Sahkan RUU Ciptaker 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhr462384/demokrat-pimpinan-dpr-
sewenangwenang-sahkan-ruu-ciptaker 

Jurnalis Andi Nur Aminah 

Tanggal 2020-10-06 06:06:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Benny K Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Jadi karena pimpinan sewenang-
wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil 
sikap walk out 

negative - Benny K Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Sesuai mekanisme di tatib harus 
ada lobi dulu untuk kesamaan pandangan. Kalau lobi tidak dicapai hasilnya dilanjutkan dengan 
voting 

negative - Benny K Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Tega-teganya pemerintah dan 
pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan apa yang menjadi 
kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini 

negative - Benny K Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Hanya berikan legalisasi, 
dekriminalisasi terhadap pebisnis yang selama ini lakukan perambahan hutan, itu yang terjadi. 
Bagaimana kita bisa setujui RUU semacam ini, maka kami menolak 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah 
kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

neutral - Azis Syamsuddin (anggota DPR) Setuju 

 

Ringkasan 

Fraksi  Partai Demokrat  DPR  walk out  saat rapat paripurna pengesahan  RUU Cipta Kerja  untuk 
menjadi undang-undang. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, Wakil Ketua 
DPR Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut. 
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DEMOKRAT: PIMPINAN DPR SEWENANG-WENANG SAHKAN RUU CIPTAKER 

JAKARTA -- Fraksi  Partai Demokrat  DPR  walk out  saat rapat paripurna pengesahan  RUU Cipta 
Kerja  untuk menjadi undang-undang. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut. 

"Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan 
pandangan, maka kami mengambil sikap  walk out  ," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Senin (5/10). 

Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan 
musyawarah mufakat. Namun masih ada dua fraksi yang menolak, yakni Demokrat dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). "Sesuai mekanisme di tatib harus ada lobi dulu untuk kesamaan 
pandangan. Kalau lobi tidak dicapai hasilnya dilanjutkan dengan voting," ujar Benny. 

Di samping itu, Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena regulasi ini dinilai tak 
memiliki urgensi. Apalagi, masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pandemi Covid-19. "Tega-
teganya pemerintah dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan 
apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini," ujar Benny. 

Selain itu, RUU yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai hanya 
menguntungkan pebisnis. Sedangkan beberapa kelompok, seperti pekerja, petani, nelayan, dan 
lain-lain tak diperhatikan. "Hanya berikan legalisasi, dekriminalisasi terhadap pebisnis yang 
selama ini lakukan perambahan hutan, itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa setujui RUU 
semacam ini, maka kami menolak," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-
undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 
yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore. 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin rapat menanyakan persetujuan para 
anggota yang hadir dalam forum tersebut. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Azis, Senin (5/10). "Setuju," dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir, 
diikuti ketukan palu oleh Azis tanda regulasi sapu jagat itu telah disahkan menjadi undang-
undang.. 
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Judul Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Gejayan, Massa Bakar Ban 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - None (None) Koe wis do demo (Kalian sudah demo) sak iki bubar (sekarang bubar). 
Mesakne warga ki lho, raiso liwat (Kasihan warga tidak bisa lewat) 

negative - Anton Firmanto (Kapolres Sleman) Mereka melaksanakan kegiatanya dadakan, karena 
melihat di Jakarta sedang disahkan RUU informasinya seperti itu 

neutral - Anton Firmanto (Kapolres Sleman) Kita beberapa kali memberikan himbauan agar 
mereka segera membubarkan diri, karena batas waktu yang diatur untuk unjuk rasa sampai 
pukul 18.00 

 

Ringkasan 

Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja di simpang Tiga Gejayan, 
Sleman, Yogyakarta. Selain berorasi, massa aksi juga membakar ban. 

 

AKSI TOLAK UU CIPTA KERJA DI GEJAYAN, MASSA BAKAR BAN 

Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja di simpang Tiga  Gejayan  ,  
Sleman  , Yogyakarta. 

Selain berorasi, massa aksi juga membakar ban. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan 
dengan warga sekitar. Beruntung, ketegangan yang terjadi tidak sampai menimbulkan gesekan. 

Sekitar pukul 19.10 WIB warga mulai berdatangan. Mereka datang dari sisi utara Jalan  Gejayan. 
Warga meminta massa aksi untuk mengakhiri demo karena mengganggu pengguna jalan. 

"Koe wis do demo (Kalian sudah demo) sak iki bubar (sekarang bubar). Mesakne warga ki lho, 
raiso liwat (Kasihan warga tidak bisa lewat)," ucap salah satu warga sambil mendekati massa 
aksi yang berada di simpang Tiga  Gejayan  , Senin (5/10/2020). 
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Melihat warga yang bergerak semakin mendekat, polisi langsung meminta agar warga mundur. 
Warga bahkan sempat berteriak-teriak meminta massa aksi bubar. Sehingga sempat terjadi 
ketegangan. 

Namun massa aksi tetap menahan diri dan tidak terpancing. Sehingga tidak sampai terjadi 
gesekan. Massa kemudian melanjutkan aksi di depan gerbang Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY). Sekitar pukul 20.00 WIB massa aksi dari Aliansi Rakyat Bergerak membubarkan diri. 

Kapolres  Sleman  AKBP Anton Firmanto mengatakan, Aliansi Rakyat Bergerak menyuarakan 
terkait dengan penolakan omnibus law. 

"Mereka melaksanakan kegiatanya dadakan, karena melihat di Jakarta sedang disahkan RUU 
informasinya seperti itu," ungkapnya. 

Menurut Anton, aksi demo menolak Omnibus Law berjalan tertib. Pihaknya juga sudah 
memberikan kesempatan kepada Aliansi Rakyat Bergerak untuk menyampaikan aspirasinya. 

"Kita beberapa kali memberikan himbauan agar mereka segera membubarkan diri, karena batas 
waktu yang diatur untuk unjuk rasa sampai pukul 18.00," ujarnya. 
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Nama Media tempo.co 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1393283/bunyi-lengkap-pasal-tentang-
pesangon-phk-dalam-uu-cipta-kerja 

Jurnalis Francisca Christy Rosana 

Tanggal 2020-10-06 06:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Preminya dibebani kepada APBN 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada 
Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum 
dalam 186 pasal 15 bab. 

 

BUNYI LENGKAP PASAL TENTANG PESANGON PHK DALAM UU CIPTA KERJA 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada 
Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum 
dalam 186 pasal 15 bab. 

Salah satunya mengenai hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja 
atau PHK. Berdasarkan undang-undang yang baru, besaran pesangon diberikan maksimal 25 kali 
upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah. 

Skema pesangon oleh pemerintah ini ditanggung lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau 
unemployment insurance. "Preminya dibebani kepada APBN," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI Supratman Andi Agtas di Kompleks DPR, Senayan. 

Besaran pesangon ini lebih kecil dari jumlah yang dibahas pemerintah dan DPR pada rapat 3 
Oktober lalu. Kala itu, aturan pesangon rencananya tetap dibayarkan penuh sebanyak 32 kali. 
Hanya, skemanya diubah dari yang semula dibayar penuh oleh perusahaan menjadi 23 kali 
dibayar perusahaan dan sembilan kali dibayar pemerintah. Hal ini termaktub dalam Butir-butir 
Keberatan Pekerja/Buruh dan Penjelasan RUU Cipta Kerja. 

Berikut bunyi lengkap Pasal 156 tentang pesangon di UU Cipta Kerja. 
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(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon 
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai 
ketentuan sebagai berikut: 

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; 

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan 
upah; 

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan 
upah; 

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang 444 dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) 
bulan upah; 

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. 

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 
sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; 

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan 
upah; 

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) 
bulan 

upah; 

d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) 
bulan 

upah; 

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 
(enam) bulan upah; 

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 
7 (tujuh) 

bulan upah; 

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) 
tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah. 
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(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana 
pekerja/buruh 

diterima bekerja; 

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 
kerja 

bersama. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sehingga akan dapat 
menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu 
mendorong perekonomian nasional kita 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kami atas nama 
pemerintah apresiasi kerja parlemen, kerja DPR 

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama KSP) Kalau ada yang merasa tidak puas, ya 
kan ada mekanisme konstitusional yaitu judicial review dan pemerintah siap menghadapi itu 

positive - Sarman Simanjorang (None) UU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis 
struktur ekonomi nasional. Dengan begitu bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 
5,7 persen hingga 6 persen dengan target, Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai tiga 
juta per tahun. Peningkatan investasi sebesar 6,6 persen sampai 7 persen yang akan 
menciptakan lapangan kerja baru 

positive - Sarman Simanjorang (None) Secara umum UU ini mampu menjawab berbagai 
tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi produktivitas dan daya saing dan relatif rendah 
dibanding negara lain 

positive - Piter Abdullah (Direktur Riset Core Indonesia) Kalau RUU Cipta Kerja disahkan, hanya 
mengurangi hambatan investasi. Misal hambatan terkait perizinan, lahan, ketenagakerjaan 

positive - Piter Abdullah (Direktur Riset Core Indonesia) Apalagi apabila nanti pengesahan UU 
Cipta Kerja memunculkan kegaduhan yang luar biasa 

negative - Piter Abdullah (Direktur Riset Core Indonesia) RUU Cipta Kerja disahkan tidak jadi 
jaminan investasi asing banjir lalu masuk ke Indonesia 
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Ringkasan 

Setelah melalui 64 kali rapat maraton yang digelar setiap hari bahkan pada masa reses anggota 
dewan dan pada libur akhir pekan, DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) 
menjadi undang-undang pada Senin (5/10). UU  Ciptaker  terbagi ke dalam 186 pasal dan 15 
bab. 

 

BENARKAH UU CIPTAKER AKAN PERBAIKI IKLIM INVESTASI RI? 

oleh  Adinda Pryanka, Iit Septyaningsih, Sapto Andika Candra  Setelah melalui 64 kali rapat 
maraton yang digelar setiap hari bahkan pada masa reses anggota dewan dan pada libur akhir 
pekan, DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang pada 
Senin (5/10). UU  Ciptaker  terbagi ke dalam 186 pasal dan 15 bab. 

Secara garis besar, pasal-pasal dalam UU Ciptaker mencakup peningkatan ekosistem investasi 
dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu 
ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha dan pengadaan lahan juga menjadi 
bagian dalam  beleid  ini. 

Cakupan berikutnya, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis 
Nasional dan dukungan administrasi pemerintah. Isu terakhir, berbicara mengenai sanksi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, cakupan substansi 
tersebut akan dapat mendukung upaya pemerintah dan DPR bersama untuk mendorong 
peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi. "Sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian 
nasional kita," kata Airlangga, dalam keterangan resmi yang diterima  Republika,  Ahad (4/10) 
lalu. 

Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR yang mengesahkan UU Ciptaker, Airlangga 
menyebutkan, keberadaan UU  Omnibus Law  Cipta Kerja akan membantu Indonesia untuk 
keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan memanfaatkan bonus demografi. 

Beleid  ini dinilai mampu menyelesaikan permasalahan terbesar Indonesia, yaitu hiperegulasi 
untuk menciptakan lapangan kerja. UU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Airlangga, akan merevisi 
beberapa Undang-Undang eksisting yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Regulasi ini 
sekaligus sebagai instrumen penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. "Kami atas 
nama pemerintah apresiasi kerja parlemen, kerja DPR," tuturnya saat menghadiri Rapat 
Paripurna secara fisik di Gedung DPR Jakarta, Senin (5/10). 

Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyambut baik pengesahan (RUU Cipta Kerja menjadi UU pada 
Senin (5/10) sore. Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, mengakui bahwa pengesahan  
UU Cipta Kerja  memang tidak akan memuaskan semua pihak. Namun menurutnya, aturan ini 
dibuat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap lapangan kerja yang lebih 
luas. 

UU Cipta Kerja, menurutnya, dibuat demi memperbaiki ekosistem investasi. Investasi yang lebih 
banyak inilah, menurutnya, yang pada akhirnya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. 
Apalagi di masa pandemi seperti ini, saat semakin banyak masyarakat yang butuh lapangan 
kerja. "Kalau ada yang merasa tidak puas, ya  kan  ada mekanisme konstitusional yaitu  judicial 
review  dan pemerintah siap menghadapi itu," ujar Donny. 

In Picture:  Tok! DPR Sahkan  RUU Cipta Kerja  Jadi Undang-Undang  Ketua Umum DPP 
Himpunan Pengusaha Pribumi (Hippi) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan, 
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UU Cipta Kerja dirancang menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat 
transformasi ekonomi nasional selama ini. Di antaranya obesitas regulasi, rendahnya daya saing, 
dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. 

"UU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional. Dengan 
begitu bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 persen hingga 6 persen dengan 
target, Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai tiga  juta per tahun. Peningkatan 
investasi sebesar 6,6 persen sampai 7 persen yang akan menciptakan lapangan kerja baru," 
ujarnya. 

"Secara umum UU ini mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi 
produktivitas dan daya saing dan  relatif rendah dibanding negara lain," kata Sarman, 
menambahkan. 

Berbeda padangan dengan Airlangga, Donny, dan Sarman, Direktur Riset Core Indonesia Piter 
Abdullah menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU belum tentu dapat memperbaiki iklim 
investasi di Tanah Air. "Kalau RUU Cipta Kerja disahkan, hanya mengurangi hambatan investasi. 
Misal hambatan terkait perizinan, lahan, ketenagakerjaan," ujar Piter kepada  Republika  pada 
Senin (5/10). 

Menurutnya, UU Cipta Kerja tidak mengurangi beberapa hambatan seperti inkonsistensi 
kebijakan pemerintah dan kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. "Apalagi 
apabila nanti pengesahan UU Cipta Kerja memunculkan kegaduhan yang luar biasa," kata dia. 

Maka, kata dia, investor akan sangat berhati-hati. Sebab, belum Ada jaminan pengesahan UU 
Cipta Kerja bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Piter menilai, pemerintah selama ini 
terjebak pemikiran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hanya bisa dilakukan dengan 
investasi besar dari luar negeri. Ini yang menyebabkan pemerintah sangat mengutamakan RUU 
Cipta Kerja segera menjadi UU. Pandangan itu, sambung Piter, tidak sepenuhnya benar. Sebab, 
Indonesia masih memiliki sumber lain di dalam negeri guna mendorong investasi. "RUU Cipta 
Kerja disahkan tidak jadi jaminan investasi asing banjir lalu masuk ke Indonesia," jelasnya. 
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Judul 8 Catatan Kritis PAN Terhadap RUU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan 
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Narasumber 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian 
dikatakan bahwa hasil dari RUU ini kurang optimal 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Tanpa membuka keran impor saja, daya 
saing komoditas pertanian kita sulit dikendalikan. PAN menilai bahwa pengendalian harga 
komoditas pertanian yang dapat melindungi konsumen dan petani sekaligus, belum menjadi 
agenda dalam RUU Ciptaker 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Moral hazard muncul akibat dari 
pengakuan sepihak dari UMK tersebut. Padahal, kehalalannya belum bisa dipastikan 
kebenarannya. Harusnya RUU Cipta Kerja ini bisa mengatur lebih spesifik terkait dengan 
labelisasi produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal 
64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan akan melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak 
terproteksi dengan fasilitas-fasilitas yang telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Penghasilan yang diterima bisa berada di 
bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja 
profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib 
membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui 
skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib 
membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui 
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skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja, kata 
Saleh Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih lanjut. Sebab skema JKP ini direncanakan juga 
akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 

 

Ringkasan 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-
Undang  (RUU) Cipta Kerja  (Ciptaker) menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna, Senin 
(5/10). Dalam sidang ini, ada 6 fraksi yang menyatakan setuju bila RUU Ciptaker disahkan 
menjadi Undang-Undang. 

 

8 CATATAN KRITIS PAN TERHADAP RUU CIPTA KERJA YANG SUDAH DISAHKAN 

Jakarta -  Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang  (RUU) Cipta Kerja  (Ciptaker) menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna, 
Senin (5/10). Dalam sidang ini, ada 6 fraksi yang menyatakan setuju bila RUU Ciptaker disahkan 
menjadi Undang-Undang. 

Sementara itu ada dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Serta ada satu fraksi, yakni yaitu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang 
menyetujui disahkannya  RUU Cipta Kerja  ini, namun dengan catatan kritis. 

Catatan kritis dari Fraksi PAN itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. 
Saleh mengatakan, catatan kritis itu dibuat agar kelahiran UU Cipta Kerja bisa membawa 
kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. 

Dia mengatakan bahwa PAN menilai pembahasan RUU Ciptaker terlalu tergesa-gesa serta minim 
partisipasi publik. Padahal menurutnya, penyusunan aturan turunannya perlu menyerap aspirasi 
publik secara luas. 

"Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa hasil dari RUU ini kurang optimal," 
kata Saleh saat menyampaikan pandangan fraksinya pada rapat paripurna, Senin 5 September 
2020. 

Bila dilihat dari sektor kehutanan, lanjut Saleh, fraksi PAN menilai bahwa aturan yang ada dalam 
RUU Ciptaker masih mengesampingkan partisipasi masyarakat. Terutama dengan penghapusan 
izin lingkungan, penyelesaian konflik lahan hutan, masyarakat adat dan perkebunan sawit, serta 
tumpang tindih antara areal hutan dengan izin konsesi pertambangan. 

Sementara itu, pada sektor pertanian, Fraksi PAN meminta pemerintah untuk tidak membuka 
keran impor pangan dari luar negeri terlalu lebar. Menurutnya, pemerintah harus memproteksi 
hasil produksi pangan lokal untuk meningkatkan daya saing petani. 

"Tanpa membuka keran impor saja, daya saing komoditas pertanian kita sulit dikendalikan. PAN 
menilai bahwa pengendalian harga komoditas pertanian yang dapat melindungi konsumen dan 
petani sekaligus, belum menjadi agenda dalam RUU Ciptaker," ujar Saleh. 

Poin kelima yang disampaikan PAN yakni terkait sertifikasi halal suatu produk. PAN melihat 
beberapa pasal dalam RUU Ciptaker berpeluang besar melahirkan praktik moral hazard yang 
dilakukan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Praktik moral hazard sendiri merupakan situasi 
di mana seseorang tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur. 
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"Moral hazard muncul akibat dari pengakuan sepihak dari UMK tersebut. Padahal, kehalalannya 
belum bisa dipastikan kebenarannya. Harusnya  RUU Cipta Kerja  ini bisa mengatur lebih spesifik 
terkait dengan labelisasi produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui," tuturnya. 

Di bidang ketenagakerjaan, fraksi PAN belum melihat penjelasan lebih khusus mengenai aspek 
rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sebaiknya hal ini dicantumkan secara spesifik agar 
tidak multi interpretasi. "Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 dalam UU 
Ketenagakerjaan akan melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak terproteksi dengan 
fasilitas-fasilitas yang telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Saleh. 

Ia khawatir, perusahaan-perusahaan jadi banyak menggunakan pekerja kontrak. Padahal, kata 
dia, menggunakan pekerja kontrak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."  Poin ketujuh yang disorot PAN yaitu isi dari Pasal 
88B yang menyebutkan bahwa upah para pekerja akan ditetapkan berdasarkan satuan waktu 
dan/atau hasil. Saleh mengatakan, ketentuan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi 
kesejahteraan pekerja/buruh. 

"Penghasilan yang diterima bisa berada di bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan 
ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa," 
tuturnya. 

Poin kedelapan yang disorot fraksi PAN yaitu terkait pesangon. PAN mengusulkan agar jumlah 
pesangon para pekerja tidak dikurangi, tetap 32 kali gaji. Namun bedanya, pesangon tersebut 
tidak dibayarkan oleh pemberi kerja saja, namun juga dibayar oleh pemerintah. "Saat terjadi 
PHK, pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah 
membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan 
beban pemberi kerja," kata Saleh  "Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih lanjut. Sebab 
skema JKP ini direncanakan juga akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN)," 
tambahnya. 

Reporter: Rifa Yusya Adilah  Sumber: Merdeka.com. 

 

 



 

96 
 

Judul Omnibus Law Disahkan, AMAN Serukan Bendera Setengah Tiang 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006052813-20-
554730/omnibus-law-disahkan-aman-serukan-bendera-setengah-tiang 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-06 06:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - None (None) Mari sejenak seluruh rakyat Indonesia kita naikkan bendera setengah 
tiang sebagai simbol duka atas pengesahan UU Omnibus Cilaka 

positive - None (None) Tanpa sehelai pun pelindung dari sebuan investor yang akan menginvasi 
wilayah adat 

neutral - None (None) Ini artinya wilayah adat yang dirampas hanya baru ada kemungkinan 
untuk kembali ke masyarakat adat setelah 90 tahun. Perlu hampir 2 generasi 

negative - None (None) Pelaku usaha yang menggunakan (merampas) wilayah adat tanpa 
persetujuan masyarakat adat hanya diberikan sanksi administrative (tidak ada sanksi pidana). 
Ini diatur dalam Pasal 22 cluster Sistem Budidaya Pertanian 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kepada seluruh anggota, saya memohon 
persetujuan dalam forum rapat paripurna ini, bisa disepakati? 

 

Ringkasan 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (  AMAN  ) menyerukan seluruh masyarakat Indonesia 
mengibarkan bendera setengah tiang. Hal ini sebagai bentuk kritik atas pengesahan  Omnibus 
Law Cipta Kerja  oleh DPR RI. Seruan itu disampaikan melalui Twitter pada Senin (5/10) malam. 
AMAN juga mengunggah foto bendera organisasinya yang hanya dikibarkan setengah tiang. 

 

OMNIBUS LAW DISAHKAN, AMAN SERUKAN BENDERA SETENGAH TIANG 

Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (  AMAN  ) menyerukan seluruh masyarakat 
Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang. Hal ini sebagai bentuk kritik atas pengesahan  
Omnibus Law Cipta Kerja  oleh DPR RI. Seruan itu disampaikan melalui Twitter pada Senin (5/10) 
malam. AMAN juga mengunggah foto bendera organisasinya yang hanya dikibarkan setengah 
tiang. 
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"Mari sejenak seluruh rakyat Indonesia kita naikkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka 
atas pengesahan UU Omnibus Cilaka," serunya dalam unggahan di akun Twitter dengan disertai 
tagar #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw. 

AMAN menilai di tengah ketiadaan UU Masyarakat Adat, saat ini masyarakat adat ibarat seperti 
anak kecil yang baru lahir. "Tanpa sehelai pun pelindung dari sebuan investor yang akan 
menginvasi wilayah adat," tulisnya. Mereka menilai UU Omnibus Law Ciptaker yang telah 
disahkan oleh DPR RI tidak memiliki legitimasi karena dibuat tanpa partisipasi masyarakat adat, 
serta bertentangan dengan mandat konstitusi. 

AMAN mencatat proses pembahasan Omnibus Law tak pernah ada konsultasi dengan gerakan 
masyarakat adat. Dengan demikian, proses itu dianggap melanggar hak masyarakat adat untuk 
berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Selain itu, menurut AMAN, DPR dan pemerintah 
terkesan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang pemantauan dan 
partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. 

Salah satu yang disorot AMAN dalam Omnibus Law Ciptaker ini yaitu memberikan 'karpet merah' 
kepada investasi, di mana di dalamnya mengatur izin hak guna usaha (HGU) selama 90 tahun. 
"Ini artinya wilayah adat yang dirampas hanya baru ada kemungkinan untuk kembali ke 
masyarakat adat setelah 90 tahun. Perlu hampir 2 generasi," tulisnya. 

Mereka juga menyoroti RUU Ciptaker yang hanya memberikan sanksi administratif kepada dunia 
usaha yang melakukan usaha tanpa izin usaha. "Pelaku usaha yang menggunakan (merampas) 
wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat adat hanya diberikan sanksi administrative (tidak 
ada sanksi pidana). Ini diatur dalam Pasal 22 cluster Sistem Budidaya Pertanian," tulisnya. 

Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Senin (5/10) secara resmi mengesahkan Omnibus 
Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada waktu yang sama, 
di depan Kompleks DPR, aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen 
buruh dan masyarakat sipil yang menolak RUU itu. "Kepada seluruh anggota, saya memohon 
persetujuan dalam forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta. 

"Setuju," sahut mayoritas anggota yang hadir. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, 
Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang 
menolak pengesahan RUU Ciptaker. (pmg). 
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Narasumber 

positive - Irjen Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri, 
di tengah pandemi ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau saluspopuli suprema 
lexesto 

positive - Irjen Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Itu alasannya, kenapa Polri tidak memberikan 
izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang. Ini 
juga sejalan dengan maklumat Kapolri yang dikeluarkan sebelumnya. Kami minta masyarakat 
untuk mematuhinya 

neutral - Irjen Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos 
dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita hoaks 

positive - Irjen Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tanggal 
7 September 2020 bahwa agar mewaspadai tiga klaster korona,yaitu kantor,keluarga, dan 
tahapan pilkada; 

negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas RAM) Pemerintah melalui Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 bisa mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi. Itu 
berlaku kepada warga masyarakat siapa pun yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan 
yang sudah dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk seruan 
tidak berkumpul dalam jumlah banyak meskipun hal itu terkait dengan kegiatan ibadah 
keagamaan 

negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas RAM) Kebijakan yang tegas untuk 
membatasi,mengurangi, dan menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik lebih 
luas, tidak merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) 

positive - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas RAM) Kami mengimbau kepada seluruh rakyat 
untuk mematuhi dan memenuhi seruan-seruan yang diberikan pemerintah, baik di tingkat pusat 
maupun daerah 

negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Tindakan pemerintah adalah menyelamatkan rakyat, 
dan itu sama dengan menegakkan hukum 
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Ringkasan 

Di tengah pandemi Covid-19, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan berbagai jurus 
untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus korona. Kapolri meminta 
masyarakat agar tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan 
berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri. 
Contohnya, seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, unjuk 
rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga: 

 

LARANGAN DEMO DAN BERKUMPUL UNTUK CEGAH COVID-19 

Di tengah pandemi Covid-19, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan berbagai jurus 
untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus korona. Kapolri meminta 
masyarakat agar tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan 
berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri. 
Contohnya, seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, unjuk 
rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga: 

Teranyar orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu mengeluarkan surat telegram rahasia (TR) 
soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja yang rencananya dilakukan kaum buruh 
pada 6-8 Oktober 2020 terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law 
atau Cipta Lapangan Kerja. Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 
Oktober 2020 itu ditanda-tangani Asops Irjen Pol Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal 
Idham Azis. Sebagaimana termaktub dalam surat itu, unjuk rasa di tengah pandemi akan 
berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, 
keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau saluspopuli suprema lex esto. 
"Sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri, di tengah pandemi ini keselamatan rakyat 
merupakan hukum tertinggi atau saluspopuli suprema lexesto," kata Argo, kemarin. 

Menurut Argo, surat telegram tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan 
dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat pandemi. Apalagi saat ini pemerintah sedang 
berupaya keras memutus mata rantai penyebaran virus korona. Argo menambahkan, dalam 
Undang-Undang Nomor 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian 
aspirasi, atau demonstrasi, memang tidak dilarang. 

Namun, kata dia, di tengah situasi pandemi seperti ini kegiatan yang menimbulkan keramaian 
massa sangat rawan terjadi penyebaran virus lantaran mengabaikan penerapan standar protokol 
kesehatan. "Itu alasannya, kenapa Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan 
lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang. Ini juga sejalan dengan maklumat 
Kapolri yang dikeluarkan sebelumnya. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," kata Argo. 

Selain antisipasi adanya demonstrasi, surat telegram tersebut juga meminta pada seluruh jajaran 
Polri melakukan patroli siber di media sosial (medsos) terkait potensi merebaknya penyebaran 
informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu ombibus law. "Soal melakukan cyber patroli ini 
pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita hoaks,"ucap Argo. 

Masih dalam surat telegram tersebut, Kapolri meminta jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi 
intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang 
berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing (lihat grafis). 
Kapolri sebelumnya juga menerbitkan maklumat tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam 
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tahapan Pilkada 2020. Terdapat empat poin yang ditekankan dalam maklumat tersebut, salah 
satunya menekan klaster korona di pilkada. 

Argo menuturkan, maklumat Kapolri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang 
mewaspadai timbulnya potensi tiga klaster salah satunya pilkada. Sebab, dikatakan Argo, pada 
saat tahapan pilkada banyak pasangan calon yang tidak mematuhi protokol kesehatan. "Sesuai 
dengan arahan Bapak Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai tiga klaster 
korona,yaitu kantor,keluarga, dan tahapan pilkada;" ujarnya. 

Salah satu isi maklumat tersebut adalah penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, 
dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol 
kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari 
kerumunan. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap 
anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan berlaku. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menegaskan tidak ada 
pelanggaran HAM dengan tindakan pemerintah melarang masyarakat berkumpul akibat adanya 
penyebaran virus korona. Termasuk larangan beribadah atau kegiatan lainnya. 

"Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa mengambil sikap tegas 
dengan memberikan sanksi. Itu berlaku kepada warga masyarakat siapa pun yang tidak 
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun 
pemerintah daerah. Termasuk seruan tidak berkumpul dalam jumlah banyak meskipun hal itu 
terkait dengan kegiatan ibadah keagamaan," kata Ketua Komnas RAM Ahmad Taufan Damanik. 

Menurut dia, standar HAM internasional maupun nasional memberikan wewenang pada 
pemerintah untuk membatasi, mengurangi, atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk 
berkumpul dan beribadah dalam jumlah besar. Hal itu demi kepentingan keselamatan dan 
kesehatan masyarakat yang lebih luas. 

Kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan lebih utama di dalam pembatasan, 
pengurangan, dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang 
menyertakan jumlah besar umat. "Kebijakan yang tegas untuk membatasi,mengurangi, dan 
menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik lebih luas, tidak merupakan 
pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM)," kata Damanik 

Dia menegaskan, Komnas HAM mengusulkan bila mana diperlukan pemerintah dapat 
mengeluarkan perppu. Isinya memberikan suatu ketegasan hukum lebih jelas sehingga 
masyarakat benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. 

"Kami mengimbau kepada seluruh rakyat untuk mematuhi dan memenuhi seruan-seruan yang 
diberikan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Damanik. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 
Mahfud MD meminta aparat keamanan menindak warga yang masih keluyuran atau kumpul-
kumpul di tengah penyebaran virus korona. Alasannya, cara itu menghindari penyebaran virus 
korona lebih masif lagi. "Tindakan pemerintah adalah menyelamatkan rakyat, dan itu sama 
dengan menegakkan hukum," kata Mahfud. #satgascovid19 

#ingatpesanibu 

#jagajarak 

#pakaimasker 
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#jagajarakhin 

darikerumunan 

#cucitangan 

#cucitangandengansabun 

m yamin 

KESELAMATAN RAKYAT HUKUM TERTINGGI 

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya 
demonstrasi dan mogok kerja soal penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan digelar 
buruh pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor 
kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan'masyarakat. Karena itu, keselamatan 
rakyat merupakan hukum tertinggi. 

12 POIN SURAT TELEGRAM 

Melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan 
masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan 
aksi anarkis dan konflik sosial di wilayah masing-masing 

Cegah, redam. 

dan a ihkan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aliansinya guna 

mencegah penyebaran Covid-19 

Lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak 
setuju dengan aksi unras di 

Secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya 

Jangan lakukan pencegatan di jalan tol karena dapat berimbas penutupan jalan tol yang dapat 
menjadi isu nasional dan intemasional'Oni Justru Vang Mereka Kehendaki) 

kdsiansinDO 

'Siapkan renpam unras dengan tetap mempedomani PERKAP No 16 Tahun 2006 tentang 
pengendalian massa, PERKAP 

NO 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan protap nomor 1 

tahun 2010 tentang penanggulangan 

Mapping perusahaan/ sentra produksi strategis di wilayah masing-masing dan berikan jaminan 

keamanan dari ancaman/provokasi yang memaksa ikut unras dan mogok kerja 

Melakukan koordinasi Lakukah kontra dan bangun narasi isu-isu komunikasi yang yang efektif 
dengan mendiskreditkan 

APINDO, Disnaker, pemerintah tokoh buruh, mahasiswa dan flmm elemen masyarakat lainnya 
dalam memelihara Sitkamtibmas kondusif di tengah pandemi Covid-19 

Upaya harus' dilakukan di hulu, (titik awal sebelum kumpul) dan lakukan PAM terbuka dan 
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tertutup 

Melaporkan kesiapan dan setiap giat yang dilakukan kepasa Kapolri, Asops Kapolri 

Lakukan gakkum terhadap pidana gunakan pasal-pasal KUHP, 

UU Kekarantinaan Kesehatan, dan lain-lain 

#satgascovid19 #ingatpesanibu * #jagajarak #pakaimasker 

#jagajarakhindarikerurnunan #cudtangan 

' #cucitangandengansabun 

 

  



 

103 
 

 

 

  



 

104 
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Narasumber 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

 

Ringkasan 

Omnibus law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin. Namun, ada 
sejumlah pasal yang menjadi sorotan. 

Kesepakatan soal RUU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, 
Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, 
Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito 
Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly. 
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OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, INI PASAL-PASAL YANG JADI 
SOROTAN 

Omnibus law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin. Namun, ada 
sejumlah pasal yang menjadi sorotan. Kesepakatan soal RUU ini diambil dalam rapat paripurna 
yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat 
Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, 
Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM 
Yasonna Laoly. 

Ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja, utamanya UU tentang pendidikan, 
serta 4 UU yang dimasukkan dalam pembahasan. Ada pula perubahan mengenai jumlah bab dan 
pasal dalam RUU Cipta Kerja. 

Usai Airlangga menyampaikan pendapat mewakili pemerintah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin 
meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir untuk pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi 
UU. Pertanyaan itu mendapat persetujuan dari anggota DPR di ruang rapat. 

"Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon 
persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis. 

"Setuju," jawab anggota Dewan yang hadir. 

Baca juga: 

DPR Reses Usai Sahkan UU Cipta Kerja, Sidang Lagi 8 November 

Kendati demikian, terdapat sejumlah pasal yang terus disorot. Berikut ini beberapa pasalnya: 

1. Pasal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Salah satu pasal UU Ciptaker merevisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH), termasuk pasal sakti penjerat pembakar hutan. 

Berdasarkan draf RUU Cipta Kerja yang dikutip detikcom, Senin (5/10/2020), salah satu pasal 
yang direvisi adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal 
dengan Pasal Pertanggungjawaban Mutlak. 

Pasal 88 berbunyi: 

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, 
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius 
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu 
pembuktian unsur kesalahan. 

Dalam draf RUU Cipta Kerja, Pasal itu diubah menjadi: 

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, 
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius 
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha 
dan/atau kegiatannya. 

Sebagaimana diketahui, Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para 
perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini 
sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari 
pembakar/perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini 
memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. 
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Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Asosiasi Pengusaha Hutan 
Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2017. Mereka 
meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka. Di tengah jalan, gugatan itu dicabut. 

2. Pasal Pendidikan 

DPR menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kini 
DPR telah mengesahkan RUU itu menjadi UU. Ternyata pasal yang mengatur soal pendidikan 
masih ada dalam UU Cipta Kerja. 

Masalah ini menjadi sorotan Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Mereka terkejut 
mengetahui draf final yang disahkan menjadi undang-undang itu ternyata masih mengatur soal 
pendidikan. 

"Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster Pendidikan telah dikeluarkan 
dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja 
yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraph 12 pasal 65 masih mengatur 
mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
UU Cipta Kerja," kata Ketua Umum PP PKBTS, Cahyono Agus dalam keterangan pers tertulis, 
Senin (5/10/2020). 

Berikut adalah pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud: 

Paragraf 12 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Pasal 65 

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

"Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang 
diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan 'usaha' sebagai setiap tindakan, 
perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap 
pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba," kata Cahyono Agus. 

3. Pasal soal Pesangon 

Yang juga dipermasalahkan dalam UU Ciptaker adalah pesangon pemutusan hubungan kerja 
(PHK) yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah 
ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan 
besaran pesangon tersebut hanya untuk pekerja dengan waktu kerja di atas 24 tahun dan 
dengan alasan tertentu. Jadi, besaran pesangon tersebut sebenarnya juga tidak bisa dinikmati 
oleh semua pekerja selama ini. 

"32,2 kali upah itu adalah pesangon paling tinggi dan itu didapat untuk pekerja-pekerja yang 
punya usia kerja 24 tahun ke atas. Alasan PHK-nya juga tertentu, satu karena meninggal dunia, 
dua karena pensiun, tiga karena di PHK karena efisiensi, empat karena perusahaan merger tidak 
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boleh ikut perusahaan baru, jadi tidak seluruh PHK (dapat 32,2 kali upah)," kata Timboel kepada 
detikcom, Senin (5/10/2020). 

Jika dibuat simulasi, maka begini jadinya. Seorang pekerja sebut saja Andin memiliki gaji pokok 
sesuai upah minimum provinsi (UMP) Jakarta saat ini Rp 4,2 juta. Setelah bekerja selama 8 tahun 
3 bulan, dia terpaksa berhenti kerja karena perusahaan melakukan efisiensi. Berapa uang 
pesangon yang diterima Andin? 

Berdasarkan draft RUU Cipta Kerja yang diterima detikcom dari sumber, Senin (10/5/2020), 
dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, Andin mendapat pesangon 9 bulan upah. Di dalam UU 
Nomor 13 2003 yang dulu, jika pekerja kena PHK dengan alasan efisiensi maka perusahaan 
berhak memberikan 2 x 9 bulan upah = 18. 

Ditambah dengan uang penghargaan masa kerja yang termasuk 6 tahun atau lebih tetapi kurang 
dari 9 tahun, Andin mendapat 3 bulan upah. Itu berarti 18 (pesangon) + 3 = 21. 

Jika sudah ditentukan jumlah pesangon (21), dikalikan dengan gaji Andin Rp 4,2 juta = Rp 88,2 
juta, segitu uang pesangon yang diterima Andin. 

Selain itu, berikut perhitungan uang pesangon paling sedikit: 

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. 

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. 

c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. 

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. 

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. 

f. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah. 

g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah. 

h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah. 

i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. 

Sedangkan perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan berdasarkan: 

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. 

b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. 

c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. 

d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. 

e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. 

f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah. 

g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah. 

h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja 
ketika terjadi PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).  
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Narasumber 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Dari semua izin keramaian yang 
diberitahukan ke Polda Metro Jaya , saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau 
tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini 

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita ketahui bersama bahwa 
Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini cukup tinggi dan kemudian 
masih diberlakukan Pergub 88 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita mengharapkan tidak usah 
turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. 
Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya 

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita coba memberikan imbauan 
kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka mengurungkan niatnya untuk 
datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 (Oktober 2020) nanti tidak ada 
yang turun ke DPR 

 

Ringkasan 

Polda Metro Jaya  tidak menerbitkan izin keramaian selama pembatasan sosial berskala besar 
diberlakukan di Jakarta, terkait penanganan pandemi covid-19. Hal itu berimbas pada rencana 
unjuk rasa buruh menolak pengesahan UU Cipta kerja pada 5-8 Oktober 2020 di depan Gedung 
DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. 
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KHAWATIR ADA KLASTER BARU COVID-19, POLDA METRO JAYA LARANG UNJUK 
RASA DI DEPAN GEDUNG DPR 

Polda Metro Jaya  tidak menerbitkan izin keramaian selama pembatasan sosial berskala besar 
diberlakukan di Jakarta, terkait penanganan pandemi covid-19. Hal itu berimbas pada rencana 
unjuk rasa buruh menolak pengesahan UU Cipta kerja pada 5-8 Oktober 2020 di depan Gedung 
DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. 

"Dari semua izin keramaian yang diberitahukan ke  Polda Metro Jaya  , saya tegaskan  Polda 
Metro Jaya  tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan 
ini," kata Kepala Bidang Humas  Polda Metro Jaya  Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako  Polda 
Metro Jaya  , Senin (5/10/2020). 

Alasan Kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian yang diperlukan sebagai syarat untuk 
menggelar aksi unjuk rasa lantaran kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan dalam Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini 
cukup tinggi dan kemudian masih diberlakukan Pergub 88," katanya. 

Dia pun mengimbau kepada serikat buruh dan pekerja untuk bisa memahami bahwa kegiatan 
unjuk rasa besar-besaran bisa membentuk satu klaster baru yang malah akan memperparah 
pandemi Covid-19. "Kita mengharapkan tidak usah turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari 
kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan 
karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," kata Yusri. 

Yusri mengatakan pihak Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah dikerahkan 
sebagai langkah preventif untuk mencegah unjuk rasa dengan turun ke jalan dan membuat 
keramaian dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. "Kita coba 
memberikan imbauan kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka 
mengurungkan niatnya untuk datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 
(Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun ke DPR," ujarnya. 

Meski demikian,  Polda Metro Jaya  bersama TNI dan pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol 
PP telah menyiapkan petugas untuk mengamankan sejumlah titik krusial dan menyiapkan 9.236 
personel gabungan. 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Alhamdulillah sore ini 
undang undang tersebut diketok oleh DPR 

negative - Roy (None) Oleh karena itu, sikap kami kelompok buruh jelas menolak Omnibus Law 
Cipta Kerja dan meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dan juga menolak pengesahan 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja diparipurnakan 

negative - Roy (None) Dalam situasi pandemi seperti ini, kami menilai Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja tidak akan menjawab persoalan ekonomi maupun investasi. Karena dengan terus 
meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia, investor pun tidak akan masuk ke Indonesia 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Namun tantangan 
terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan 
atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Untuk itulah diperlukan 
UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian 
tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar 
dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, 
untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya, pertimbangkan ulang 
rencana mogok itu 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak 
mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. 
Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu 
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positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat 
untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur . Saya 
dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima 
dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Keputusan penting diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Senin sore 5 Oktober 
2020. Mayoritas wakil rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja. 
Pengesahan UU ini lebih cepat dari jadwal karena semula diagendakan pada Kamis (8/10/2020) 
mendatang. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan, enam fraksi menerima RUU Cipta 
Kerja untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya, satu fraksi (Fraksi Partai Amanat Nasional) 
menerima dengan catatan, dan dua fraksi (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera) menolak. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta kepada 
serikat pekerja di seluruh Indonesia untuk mengurungkan niat mogok kerja pada 6-8 Oktober 
2020. 

 

PEKERJA WAJIB TAHU, TENGOK ISI LENGKAP UU CIPTA KERJA YANG BARU 
DISAHKAN DPR 

Keputusan penting diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Senin sore 5 Oktober 
2020. Mayoritas wakil rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja. 
Pengesahan UU ini lebih cepat dari jadwal karena semula diagendakan pada Kamis (8/10/2020) 
mendatang. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan, enam fraksi menerima RUU Cipta 
Kerja untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya, satu fraksi (Fraksi Partai Amanat Nasional) 
menerima dengan catatan, dan dua fraksi (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera) menolak. 

"Mengacu pada Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!" 
ucap Aziz dalam rapat paripurna di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 
Oktober 2020. 

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut 
baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
Ketua dan Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Badan Legislatif, Legislasi DPR, yang telah 
melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang 
konstruktif. 

"Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," ujar Airlangga. 

Berikut ini draf final dari dari  RUU Cipta Kerja  tersebut:  RUU tentang Cipta Kerja  Sebelumnya, 
kelompok buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) 
bersikukuh tetap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan disahkan DPR. 

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI yang juga Presedium Aliansi Gekanas Roy 
Jinto Ferianto, upaya penghalangan aksi buruh oleh aparat kepolisian dengan cara mencegat 
rombongan buruh yang akan berangkat ke DPR, memblokade kawasan - kawasan industri di 
Bekasi, Tangerang dan Jakarta. 
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Roy menjelaskan, aksi kelompok buruh dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan UUD 
1945, UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2000. Dalam melaksanakan 
aksinya, buruh tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, bawa  
hand sanitizer  , jaga jarak, dan lainnya, serta akan berjalan secara tertib dan damai. 

Roy menyebutkan RUU Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi 
buruh. Malah sebaliknya ucap Roy, yaitu hanya untuk kepentingan kelompok pemodal. 

"Oleh karena itu, sikap kami kelompok buruh jelas menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan 
meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dan juga menolak pengesahan Omnibus Law RUU 
Cipta Kerja diparipurnakan," kata Roy. 

Roy menuturkan kesepakatan Panja DPR RI dan pemerintah, khususnya klaster ketenagakerjaan 
sangat merugikan kelompok buruh. Antara lain dengan dibebaskannya sistem kerja PKWT dan  
outsourcing  tanpa ada batasan jenis pekerjaan dan waktu. 

Hal itu terang Roy, membuat buruh tidak ada kepastian pekerjaan. Selain itu dihapusnya upah 
minimum sektoral, diberlakukannya upah per jam ungkap Roy, mengakibatkan tidak adanya 
kepastian pendapatan, PHK dipermudah, pesongon dikurangi, hak cuti dihapus sangat 
merugikan kelompoknya. 

"Dalam situasi pandemi seperti ini, kami menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan 
menjawab persoalan ekonomi maupun investasi. Karena dengan terus meningkatnya angka 
positif Covid-19 di Indonesia, investor pun tidak akan masuk ke Indonesia," tukas Roy. 

Seharusnya, menurut Roy, pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Covid-19, sehingga 
dunia internasional percaya kepada Indonesia mampu menangani Covid- 19. Namun, faktanya 
justru sebaliknya, malah mempercepat pembahasan dan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja  . 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyambut baik keputusan DPR 
yang telah mengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Menurut dia, keputusan ini tepat dan 
sejalan dengan Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 20 Oktober 2019. 

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar 
dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi. Namun untuk 
merealisasikan hal tersebut Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah 
bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. 

Menurut Airlangga, salah satu cara untuk meyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya 
adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun permasalahan yang 
seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit. 

"Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan 
banyaknya aturan atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi," kata 
Airlangga dalam sidang Paripurna, di Jakarta, Senin 5 Oktober 2020. 

Atas dasar itu, kehadiran UU Cipta Kerja bisa menurutnya bisa menjadi solusi. Karena dengan 
adanya UU Cipta Kerja ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit 
investasi. 

"Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang 
menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai 
instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," Airlangga menekankan. 
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Dwi Aditya Putra  Merdeka.com  Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta 
kepada serikat pekerja di seluruh Indonesia untuk mengurungkan niat mogok kerja pada 6-8 
Oktober 2020. "Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan 
tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi 
Covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya, pertimbangkan ulang rencana mogok itu," kata 
Ida dalam Surat Terbukanya kepada serikat pekerja atau buruh, Senin 5 Oktober 2020. 

Ia meminta agar serikat pekerja membaca secara utuh RUU Cipta Kerja ini, lantaran menurut 
Ida banyak sekali aspirasi serikat pekerja yang telah diakomodir. Seperti soal Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT),  outsourcing  , syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama, 
sedangkan terkait upah juga masih mengakomodir adanya UMK. "Jika teman-teman ingin 100 
persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa 
keberpihakan kami terang benderang. Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok 
menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana itu," ujar Menaker. 

Ia menyarankan jangan mengambil risiko yang membahayakan nyawa. Baik nyawa istri, suami, 
dan anak-anak di rumah. Ia pun mengajak serikat pekerja untuk kembali duduk bersama, untuk 
berdialog membahas isu terkait diresmikannya RUU Cipta Kerja menjadi UU. "Saya mengajak 
kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan 
memberi pekerjaan bagi yang masih  nganggur  . Saya dengan antusias menunggu kehadiran 
teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan," katanya. 

Menaker optimistis selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Pihaknya 
sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. Serta mencari titik 
keseimbangan, antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada 
jutaan orang yang masih menganggur. Mereka yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Demikian Menteri Ida menjelaskan kepada serikat pekerja bahwa sejak awal 2020 pihaknya 
mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun 
secara informal. Aspirasi serikat pekerja sudah didengar dan dipahami. "Tidak mudah memang, 
tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang 
kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan 
bersama mereka yang masih menganggur," Menaker memungkasi. 
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neutral - Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Undang-
undang tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja 

positive - Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) UU Cipta Kerja 
menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program 
pemulihan dan transformasi ekonomi 

positive - Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Apabila UU 
Cipta Kerja dilakukan, keberadaannya akan meningkatkan daya saing Indonesia 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau  Kadin  Rosan P. Roeslani mengatakan 
UU Cipta Kerja yang baru diketok DPR mampu menjawab berbagai tantangan  investasi  . Selama 
ini, kalangan usaha memandang daya saing investasi Indonesia masih mengalami sejumlah 
hambatan. 

 

PENGUSAHA KLAIM UU CIPTA KERJA MAMPU JAWAB TANTANGAN INVESTASI 

Jakarta  - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau  Kadin  Rosan P. Roeslani 
mengatakan UU Cipta Kerja yang baru diketok DPR mampu menjawab berbagai tantangan  
investasi. Selama ini, kalangan usaha memandang daya saing investasi Indonesia masih 
mengalami sejumlah hambatan. 

"Undang-undang tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja," kata Rosan dalam 
keterangan tertulisnya, Senin, 5 Oktober 2020. 
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Menurut Rosan, adanya UU Cipta Kerja akan berdampak bagi penyederhanaan sistem birokrasi 
dan perizinan. Undang-undang ini juga diklaim memberikan kemudahan untuk pelaku usaha 
terutama UMKM, membentuk ekosistem investasi yang kondusif, dan terciptanya lapangan kerja 
untuk mengakomodasi kebutuhan angkatan kerja. 

Rosan mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luas bagi perekonomian, 
termasuk munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pandemi juga dianggap 
telah memberikan efek bagi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan dinamika 
perubahan ekonomi global, ia pun menyebut negara memerlukan respons cepat dalam 
menanggapi situasi yang ada. 

"UU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi," tutur Rosan. 

Ia berharap, Indonesia setidaknya bisa mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7 persen 
untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting. Angka ini akan 
berdampak pada peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen. Rosan juga menilai, 
pengesahan undang-undang dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi 
agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi 
Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen. "Apabila UU Cipta Kerja dilakukan, keberadaannya 
akan meningkatkan daya saing Indonesia," ucapnya. 

DPR mengesahkan  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  menjadi undang-undang pada Senin, 5 
Oktober 2020. Tujuh fraksi menyetujui disahkannya Undang-undang. Dua fraksi di DPR, yakni 
Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan tersebut. 
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Narasumber 

neutral - None (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Kami sangat kecewa sekali, 
kita marah, ingin menangis, ingin menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah 

positive - Jumisih (None) Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan 
generasi akan datang. Jadi pemerintah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk 
rakyatnya sendiri, per hari ini 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) 32 federasi dan konfederasi 
serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa 
serempak secara nasional 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 
Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait 
dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 
Tahun 2003 

negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU 
Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/ 
buruh, merugikan petani, merugikan hak-hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi 
kelestarian lingkungan 

negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Atas dasar tersebut, Imparsial menolak dan 
menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja di DPR, apalagi pembahasan tersebut dilakukan 
secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi mengatasi pandemi 
Covid-19 
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Ringkasan 

JAKARTA, - Sejumlah konfederasi serikat buruh hingga elemen masyarakat mengecam keras 
atas pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna 
di DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

 

RAMAI-RAMAI MENOLAK UU CIPTA KERJA DAN ANCAMAN MOGOK KERJA 
NASIONAL 

JAKARTA, - Sejumlah konfederasi serikat  buruh  hingga elemen masyarakat mengecam keras 
atas pengesahan  Omnibus Law  Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna 
di DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020).Mereka kecewa lantaran proses pembahasan hingga 
pengesahan yang dimotori DPR dan pemerintah menutup ruang partisipasi publik. 

Terlebih, pengesahan ini dilakukan di tengah gencarnya elemen buruh dan masyarakat menolak 
aturan sapu jagat tersebut. "Kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin menangis, ingin 
menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah," ujar Wakil Ketua Konfederasi Persatuan  
Buruh  Indonesia (KPBI) Jumisih saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/9/2020). 

Jumisih menuturkan, pengesahan  UU Cipta Kerja  semakin meneguhkan keyakinan elemen 
buruh bahwa pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya buruh. 
Sebaliknya, lahirnya undang-undang sapu jagat tersebut juga menggambarkan sikap pemerintah 
yang lebih pro terhadap kaum korporasi dan pemodal. 

Dengan sikap tersebut, kata Jumisih, pemerintah dan DPR justru menjadi penyebab semakin 
menjauhnya cita-cita bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. 

Alih-alih jaminan kesejahteraan yang diterima, masyarakat justru ditimpa beban atas 
pengesahan UU Cipta Kerja. "Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita 
dan generasi akan datang. Jadi pemerintah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk 
rakyatnya sendiri, per hari ini," ucap Jumisih. 

Buntutnya, sebanyak 2 juta buruh akan  mogok kerja  nasional yang dimulai hari ini, Selasa 
(6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020). 

ADE MIRANTI KARUNIA SARI Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan 
omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). 

"32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap 
bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional," ujar Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020). 

Aksi mogok kerja tersebut akan diikuti buruh yang bekerja di sektor kimia, energi, 
pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif, komponen elektronik serta industri besi dan 
baja. Kemudian, diikuti buruh di sektor farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, 
industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, 
logistik, hingga perbankan. 

Adapun, sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan menggelar mogok kerja meliputi Jakarta, 
Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, 
Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, 
Mojokerto, dan Pasuruan. 

Kemudian disusul Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, 
Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung 
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Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, 
Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, 
Morowali, Papua, dan Papua Barat. 

Said menyatakan, aksi mogok nasional ini didasarkan pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000, 
khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah 
merencanakan dan melaksanakan pemogokan. "Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang 
akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 
tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," tegas Said. 

Said menuturkan, dalam mogok kerja tersebut, buruh juga akan menyuarakan berbagai tuntutan 
menyusul lahirnya UU Cipta Kerja. Antara lain, buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa 
syarat dan upah minimum sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan. Selain itu, buruh meminta 
nilai pesangon tidak berkurang. 

Buruh juga menolak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak 
seumur hidup. Kemudian, buruh juga menolak adanya outsourcing seumur hidup, waktu kerja 
yang eksploitatif serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti. 

Buruh juga menuntut karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapatkan jaminan kesehatan 
dan pensiun. "Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA 
harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," terang Said. 

Sikap penolakan juga ditunjukan kalangan akademisi yang berasal dari 30 perguruan tinggi. Para 
akademisi ini menolak UU Cipta Kerja karena menabrak banyak aturan, bahkan nilai-nilai 
Pancasila. "Aturan itu tidak hanya berisikan pasal-pasal bermasalah di mana nilai-nilai konstitusi 
(UUD 1945) dan Pancasila dilanggar bersamaan, tetapi juga cacat dalam prosedur 
pembentukannya," demikian petikan pernyataan para akademisi. 

Dalam pandangan para akademisi ini, setidaknya ada lima permasalahan mendasar dalam UU 
Cipta Kerja. Pertama, masalah sentralisasi yang dianggap menyerupai kondisi Orde Baru. Sebab, 
terdapat hampir 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan 
peraturan Presiden. 

Kedua, UU Cipta Kerja anti-lingkungan hidup di mana terdapat pasal-pasal yang mengabaikan 
semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis 
risiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Ketiga, persoalan liberalisasi pertanian. 
Dalam aturan tersebut, tidak ada lagi perlindungan petani ataupun sumberdaya domestik. 

Keempat, persoalan pengabaian hak asasi manusia (HAM). Pada pasal-pasal tertentu hanya 
mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis, sehingga abai terhadap nilai-
nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, hak pekerja 
perempuan, hingga hak warga. 

Kelima, mengabaikan prosedur pembentukan UU. Sebab, konsep Omnibus Law tidak diatur 
dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Akademisi pun mempertanyakan pengesahan UU Cipta Kerja yang dibentuk tidak sesuai 
prosedur. Terlebih, semua proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi, sehingga 
sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia. 

Hingga Senin (5/10/2020), pukul 17.30 WIB, sebanyak 67 akademisi membubuhkan tanda 
tangan penolakan. 
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Akademisi terebut antara lain, Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor, Muhammad 
Fauzan dari Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Susi Dwi Harijanti dari Fakultas Hukum 
Universitas Padjajaran, Abdil Mughis Mudhoffir, Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, hingga Feri 
Amsari dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. 

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, UU Cipta Kerja mengandung banyak permasalahan. 
Mulai dari proses penyusunan hingga pasal-pasal yang menghilangkan hak-hak pekerja. 
Permasalahan itu misalnya, cacatnya prosedur dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. 
Kesalahan prosedur itu karena penyusunan dilakukan secara tertutup, tidak transparan serta 
tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. 

Terlebih, pembahasan tersebut dilakukan di saat konsentrasi seluruh elemen bangsa tengah 
berfokus menangani pandemi Covid-19. Selain itu, draf UU Cipta Kerja juga tidak disosialisasikan 
secara baik kepada publik. Bahkan, kata dia, draf UU Cipta Kerja tidak dapat diakses oleh 
masyarakat sehingga masukan dari publik menjadi terbatas. 

Menurutnya, hal itu melanggar Pasal 89 jo 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan pemerintahmembuka akses 
terhadap RUU kepada masyarakat. Permasalahan tak hanya dari segi teknis. Dalam pasal-pasal 
UU Cipta Kerja juga terindikasi adanya berbagai permasalahan, mulai dari ketengakerjaan hingga 
lingkungan hidup. 

"Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak 
konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/ buruh, merugikan petani, merugikan hak-
hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan," kata Araf. 

"Atas dasar tersebut, Imparsial menolak dan menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja di DPR, 
apalagi pembahasan tersebut dilakukan secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan 
di tengah konsentrasi mengatasi pandemi Covid-19," lanjut dia. 
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Judul RUU Cipta Kerja Melindungi UMKM dan Pekerja 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis NERACA 

Tanggal 2020-10-06 05:50:00 

Ukuran 133x158mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.320.000 

News Value Rp 15.960.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja 
ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi 
dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasidanperizinan, 
kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga 
penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang terus bertambah 

positive - Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Untuk Sertifikasi Halal, 
RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku 
UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. 
Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan 
Perguruan Tinggi Negeri 

positive - Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU CK juga akan 
mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang 
dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Percepatan 
reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah 

 

Ringkasan 

Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan 
Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air-langga 
Hartarto yang mewakili Pemerintah meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk 
mendorong pemulihan e-konomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru 
perekonomian global, untukmewuj udkanma-syarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. 

 

RUU CIPTA KERJA MELINDUNGI UMKM DAN PEKERJA 

Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan 
Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto yang mewakili Pemerintah meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk 
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mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru 
perekonomian global, untukmewuj udkanma-syarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPI<) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga. 

Sebagaimana dipahami, Airlangga menjelaskan, selama ini masalah yang kerap menghambat 
peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerjaj antara lain proses perizinan berusaha 
yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, 
hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses 
administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat 
investasi dan pembukaan lapangan kerja. 

"RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat 
peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem 
birokrasidanperizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang 
kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang 
terus bertambah," harap Airlangga. 

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, Airlangga menjelaskan, antara 
lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk 
kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). 

Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan 
dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan 
persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi 
pelaku usaha UMKM. 

RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal 
jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Kopei;asi j uga diberikan dasar hukum yang 
kuat untuk melaksanakan prinsip usaha sya-riah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan 
teknologi. 

"Untuk Sertifikasi Halal, RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi 
halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang 
ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat 
dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri," ungkap Airlangga. 

Menurut Airlangga, terkait keberadaan perkebu-nan masyarakat yang terlan-jur masuk kawasan 
hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam 
kawasan hutan, dimana untuklahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat 
tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. 

Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk 
kapal_perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP). 

Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan. "RUU CK 
juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 
yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). 

Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah," jelas 
Airlangga. Mayoritas pelaku usaha di Indonesia, lebih dari 99,6 persennya adalah pelaku usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
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Namun demikian, dari 64 juta pelaku UMKM, mereka memiliki kontribusi relatif kecil terhadap 
perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak mengandalkan keunggulan lokal yang 
dimiliki. 

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong potensi lokal dioptimalkan, agar tidak 
menjadi "tamu di daerah sendiri.11 "Spiri'tnya, UMKM harus jadi tuan rumah di daer-( ahnya 
sendiri. Sudah banyak daerah yang berhasil," tegas Staf Khusus Men-kopUKM bidang 
pemberdayaan ekonomi kreatif, Fiki Satari. iwm/gro 
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Judul Untuk Mengatasi Pengangguran 

Nama Media Koran Tempo 

Newstrend Pelatihan BLK Tangerang 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis Ayu Cipta 

Tanggal 2020-10-06 05:48:00 

Ukuran 202x70mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 63.549.200 

News Value Rp 317.746.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Mualim (Kepala Bidang - Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik di  Dinas 
Kominfo Kota Tangerang) Data itu dari 77 perusahaan, terhitung Maret hingga September 2020 

 

Ringkasan 

Tidak kurang dari 7.626 orang di Kota Tangerang menjadi penganggur setelah dipecat dari 
perusahaan tempat mereka bekerja. Pemecatan itu terjadi karena banyak perusahaan tidak lagi 
berproduksi akibat munculnya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, 
Pemerintah Kota Tangerang menggelar program pelatihan di balai latihan kerja (BKL) yang 
menjangkau 104 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan. Berikut ini sebaran BLK yang berada 
di 13 kecamatan dan jenis pelatihannya. 

 

UNTUK MENGATASI PENGANGGURAN 

TIDAK kurang dari 7.626 orang di Kota Tangerang menjadi penganggur setelah dipecat dari 
perusahaan tempat mereka bekerja. Pemecatan itu terjadi karena banyak perusahaan tidak lagi 
berproduksi akibat munculnya pandemi Covid-19. "Data itu dari 77 perusahaan, terhitung Maret 
hingga September 2020," kata Kepala Bidang - Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik di 

Dinas Kominfo Kota Tangerang, Mualim, kemarin. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, 
Pemerintah Kota Tangerang menggelar program pelatihan di balai latihan kerja (BKL) yang 
menjangkau 104 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan. Berikut ini sebaran BLK yang berada 
di 13 kecamatan dan jenis pelatihannya. 

H KARAWACI 

budi daya maggot dan lele B PERIUK 

budi daya maggot dan lele E NEGLASARI 
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budi daya lele, maggot, ' packaging, membuat kue dan minuman, kompos, pemasaran online, 
budi 

daya sirih B LARANGAN makanan dan minuman, barista, pemasaran online, kompos, budi daya 

tanaman dan ikan H BATUCEPER membuat makanan, desain grafis, bengkel, las, servis 

elektronik, servis handphone, packing, menjahit, sablon, budi daya lele, ikan hias, tanaman, 

maggot fflTANGERANG membuat makanan dan minuman, barista, sablon, packaging, desain 
grafis, 

budi daya lele  CIBODAS 

budi daya tanaman dan ikan, kompos, pemasaran online, servis elektronik, sablon, makanan dan 
minuman, packaging 

CILEDUG 

makanan dan minuman, barista, tanaman, servis elektronik, dan packaging 

CIPONDOH 

membuat makanan dan minuman, packaging, pemasaran online a PINANG 

membuat vlog dan konten YouTube, fotografi berbasis Android, pembuatan Virgin co-conut oil, 

budi daya tanaman dan ikan, online shop 

JAT1UWUNG 

budi daya tanaman dan lele m KARANG TENGAH kompos, pemasaran online, servis elektronik, 

sablon, budi daya tanaman dan ikan H BENDA 

pelatihan membuat makanan dan minuman, sablon, budi daya tanaman dan ikan 

* SUMBER: BAPPEDA. DINAS TENAGA KERJA DAN DINAS KOMINFO KOTA TANGERANG AYU 
CIPTA 

TANGERANGKOTA.GO.ID 

caption: 

Suasana kegiatan di balai latihan kerja, Tangerang. 
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Judul Buruh Berencana Mogok Nasional, Menaker Kirim Surat Begini... 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh 

Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/10/06/500/1051761/buruh-
berencana-mogok-nasional-menaker-kirim-surat-begini 

Jurnalis Newswire 

Tanggal 2020-10-06 05:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para buruh untuk 
mempertimbangkan ulang rencana aksi mogok nasional dan meminta mereka untuk berbicara 
di meja dialog. Hal tersebut dituliskan dalam surat terbuka untuk serikat pekerja dan buruh. 

 

BURUH BERENCANA MOGOK NASIONAL, MENAKER KIRIM SURAT BEGINI... 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para buruh untuk 
mempertimbangkan ulang rencana aksi mogok nasional dan meminta mereka untuk berbicara 
di meja dialog. Hal tersebut dituliskan dalam surat terbuka untuk serikat pekerja dan buruh. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin malam. 
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Dalam surat terbuka yang diberi judul "Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur" itu, Menaker mengatakan dia sudah berupaya mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Ia mengakui hal itu tidak mudah memang, tapi pihaknya sudah memperjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Ida juga memahami banyak di antara serikat pekerja dan buruh yang kecewa dan masih 
belum puas. "Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama 
mereka yang masih menganggur," ujar Ida. 

Terkait rencana mogok nasional, Ida meminta agar para serikat untuk memikirkan kembali hal 
tersebut karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan dan berkumpul. Pandemi 
COVID-19 masih tinggi dan masih belum ada vaksinnya, tegasnya. 

"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Menaker Ida mengatakan, karena banyak permintaan yang telah diakomodir maka menurut dia 
mogok sudah tidak relevan. Ia meminta agar serikat pekerja dan buruh untuk tidak mengambil 
risiko yang dapat membahayakan nyawa pekerja dan keluarga mereka. 

Ida mengajak para anggota serikat pekerja dan buruh untuk kembali duduk bersama dengan 
semangat melindungi yang masih bekerja dan kini sedang menganggur. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan," tegasnya. 

Sebelumnya, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh seperti KSPI, KSPSI AGN, beberapa yang 
tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM dan aliansi serikat pekerja seperti 
GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) mengatakan akan melakukan aksi serempak mogok 
nasional pada 6-8 Oktober 2020. Mereka menentang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
yang hari ini (5/10/2020) telah disetujui DPR menjadi udang-undang. 

Sumber : antara. 
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Judul Berita Foto - AKSI TOLAK OMNIBUS LAW 

Nama Media Indopos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis INDOPOS 

Tanggal 2020-10-06 05:44:00 

Ukuran 129x198mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 46.440.000 

News Value Rp 232.200.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Ratusan buruh dari puluhan pabrik yang ada di Kota Tangerang, Banten, menggelar unjuk rasa 
di beberapa titik di wilayah tersebut. Aksi demonstrasi yang digelar di wilayah Kecamatan 
Jatiuwung dan Jalan MH Thamrin, Kecamatan Tangerang, menolak pengesahan RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja oleh DPR RI. Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja selama tiga hari, 
Selasa (6/10) hingga Kamis (8/10). 
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Judul Berita Foto - PEMBAHASAN TINGKAT II RUU CIPTA KERJA 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis NERACA 

Tanggal 2020-10-06 05:42:00 

Ukuran 102x128mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 4.080.000 

News Value Rp 20.400.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

 

BERITA FOTO - PEMBAHASAN TINGKAT II RUU CIPTA KERJA 

PEMBAHASAN TINGKAT II RUU CIPTA KERJA: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) 
didamping Menkumham Yasonna Laoly menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR 
Supratman Andi saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat'Paripurna DPR di 
Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

 

 



 

130 
 

Judul MENGGEMBOSI AKSI BURUH 

Nama Media Koran Tempo 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis MAYA AYU PUSPITASARI 

Tanggal 2020-10-06 05:39:00 

Ukuran 91x131mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 39.239.200 

News Value Rp 117.717.600 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kepolisian Republik Indonesia dan asosiasi pengusaha menerbitkan surat yang intinya berupaya 
meredam aksi buruh menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Surat itu terbit setelah 
buruh mengumumkan rencana mogok kerja nasional pekan lalu. 

 

MENGGEMBOSI AKSI BURUH 

KEPOLISIAN Republik Indonesia dan asosiasi pengusaha menerbitkan surat yang intinya 
berupaya meredam aksi buruh menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Surat itu terbit 
setelah buruh mengumumkan rencana mogok kerja nasional pekan lalu. Berikut ini isi surat 
mereka. 

SURAT EDARAN ASOSIASI PENGUSAHA Kamar Dagang dan Industri serta Asosiasi Pengusaha 
Indonesia menerbitkan surat edaran, yang isinya Meminta pengusaha mengedukasi pekerjanya 
tentang ketentuan mogok kerja dan sanksi yang akan didapat 

* Mengimbau pekerja di setiap perusahaan untuk mematuhi undang-undang. 

TEKS: MAYA AYU PUSPITASARI 

Melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya unjuk 
rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkistis. 

Memetakan perusahaan atau sentra produksi strategis dan memberikan jaminan keamanan dari. 
pihak-pihak yang mencoba memprovokasi atau memaksa buruh ikut mogok kerja dan unjuk 
rasa. 

Mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa buruh demi kepentingan pencegahan 
penyebaran virus corona, serta berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat. 

* Melakukan patroli cyber di media sosial dan manajemen media terkait dengan pembangunan 
opini publik. 

* Melakukan kontra-narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah. 
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Tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Antisipasi 
harus dilakukan di hulu dan melakukan pengamanan terbuka ataupun tertutup. 

* Mencegah unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol. 

* Menerapkan penegakan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU 
Kekarantinaan Kesehatan. 

Menyiapkan rencana pengamanan dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri tentang 
Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 
Kepolisian, serta Prosedur Tetap Penanggulangan Anarki. Jajaran Polri di wilayah masing-masing 
terus mejaporkan kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kapolri dan Asisten 
Operasional Kapolri. 
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Judul [POPULER MONEY] Mengenal Apa Itu RUU Omibus Law dan Isi 
Lengkapnya | 14 Aturan PHK di UU Cipta Kerja 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/06/053800826/-populer-
money-mengenal-apa-itu-ruu-omibus-law-dan-isi-lengkapnya-14-aturan 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-06 05:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) RUU Cipta Kerja disetujui untuk 
pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya 

neutral - Arya Sinulingga (Staf Khusus III Menteri BUMN) Kita harus bertanggung jawab terhadap 
nasabah. Ini menyangkut 2,6 juta nasabah. Itu 90 persen lebih nasabah adalah pensiunan. Itu 
guru sebagian besar. Apakah negara tidak bertanggung jawab terhadap itu? 

 

Ringkasan 

Mengenal Apa Itu  Omnibus Law  RUU  Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya  Kalangan buruh akan 
melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 ( demo Omnibus Law 2020) selama tiga hari 
yang dimulai besok, Selasa (6/10/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap 
RUU Cipta Kerja. 

 

[POPULER MONEY] MENGENAL APA ITU RUU OMIBUS LAW DAN ISI LENGKAPNYA | 
14 ATURAN PHK DI UU CIPTA KERJA 

1. Mengenal Apa Itu  Omnibus Law  RUU  Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya  Kalangan buruh akan 
melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 ( demo Omnibus Law 2020) selama tiga hari 
yang dimulai besok, Selasa (6/10/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap 
RUU Cipta Kerja. 

Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR 
bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket  omnibus 
law  tersebut. 

Saat ini,  Omnibus Law RUU Cipta Kerja  tinggal menunggu pengesahan di rapat Paripurna DPR. 
Dalam rapat Baleg, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan 
Partai Demokrat. 
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Sementara sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Simak selengkapnya di  sini  2. Jadi Kontroversi, Apa Itu RUU Cipta Kerja?  Rapat kerja Badan 
Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang atau 
RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna. 

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai 
Demokrat. 

Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-
besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus 
melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja. 

Lalu apa itu RUU Cipta Kerja?  sini  3. Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak 
Penjelasannya  Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kini tinggal menunggu 
pengesahan di Paripurna DPR. 

Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan RUU paket 
omnibus law tersebut. 

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan 
ketentuan terkait upah minimum sektoral. 

Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten 
( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah 
minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi ( UMP). 

Simak selengkapnya di  sini  4. Ini 14 Aturan PHK di RUU Omnibus Law Cipta Kerja  Rapat kerja 
Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang 
atau RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna. 

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua 
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 
I dengan pemerintah sebagaimana dilansir dari  Antara,  Senin (5/10/2020). 

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. 
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai 
Demokrat. Apa saja aturan PHK di RUU sapu jagat ini?  sini  5. Soal Suntikan Rp 22 Triliun ke 
Jiwasraya, Staf Khusus Erick Thohir: Kita Harus Bertanggung Jawab  Rencana pemerintah 
menggelontorkan Rp 22 triliun untuk menangani PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapatkan 
penolakan sejumlah pihak, salah satunya dari Koalisasi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Merespons hal tersebut, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Penyertaan 
Modal Negara (PMN) perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap para 
nasabah polis Jiwasraya. 



 

134 
 

Dengan kondisi ekuitas Jiwasraya yang saat ini berada di level negatif Rp 37,4 triliun, 
penyuntikan modal sebesar Rp 22 triliun dinilai sebagai suatu langkah yang paling tepat untuk 
dilakukan. "Kita harus bertanggung jawab terhadap nasabah. Ini menyangkut 2,6 juta nasabah. 
Itu 90 persen lebih nasabah adalah pensiunan. Itu guru sebagian besar. Apakah negara tidak 
bertanggung jawab terhadap itu?" tuturnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (4/10/2020). 
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Judul AHY: UU Ciptaker Ciptakan Masalah Baru 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis ONI 

Tanggal 2020-10-06 05:33:00 

Ukuran 576x439mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 745.920.000 

News Value Rp 7.459.200.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Remy Hastian (Koordinator Pusat BEM SI) Lagi-lagi semangat reformasi dicederai. Di 
tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya mewakili rakyat, nyatanya terus menggalakkan 
lanjutan RUU Gpta Kerja 

negative - Remy Hastian (Koordinator Pusat BEM SI) Lantas omnibus law ini untuk siapa? 

positive - Remy Hastian (mahasiswa Universitas Negeri) Kemungkinan besar kami akan kerahkan 
massa untuk bergabung bersama serikat pekerja 

negative - Marwan Cik Asan (None) Fraksi Partai Demokrat sejak awal menilai RUU tidak memiliki 
urgensi dan kepentingan memaksa di tengah pandemi 

neutral - Benny K. Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Interupsi, saya minta waktu satu 
menit saja 

negative - Benny K. Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Kalau demikian, Fraksi Demokrat 
menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas 

negative - Benny K. Harman (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Kalau demikian, Fraksi Demokrat 
menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas. 

neutral - AHY (None) Saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya buruh 
danpekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat 
Insya Allah, kita terus memperjuangkan harapan rakyat 

positive - AHY (None) Menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya men-
ciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali 
masalah lainnya 

negative - Suprat (None) Itu artinya ada waktu enam bulan. Dan itu maraton, nggak berhenti. 
Meskipun banyak pasalnya, kitahanyaharmonisasi dan sinkronisasi 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Sebelum pandemi Covid-19, ada sekitar . 
43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN 
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negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Dengan demikian, pekerja . atau buruh 
yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan 
baru yang lebih sesuai 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR 
kemarin (5/10). Pengesahan itu disambut dengan aksi protes dari berbagai kalangan. Bahkan, 
para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh 
Indonesia (BEM SI) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR "Lagi-lagi 
semangat reformasi dicederai. Di tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya mewakili rakyat, 
nyatanya terus menggalakkan lanjutan RUU Gpta Kerja," tutur Koordinator Pusat BEM SI Remy 
Hastian kemarin. Padahal, lanjut dia, banyak poin yang sama sekali tidak mengakomodasi kepen-
tinganrakyat, terutama pekerja/ buruh."Lantas omnibus law ini untuk siapa?" katanya. 

 

AHY: UU CIPTAKER CIPTAKAN MASALAH BARU 

JAKARTA, Jawa Pos - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam 
rapat paripurna DPR kemarin (5/10). Pengesahan itu disambut dengan aksi protes dari berbagai 
kalangan. Bahkan, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif 
Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan 
DPR "Lagi-lagi semangat reformasi dicederai. Di tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya 
mewakili rakyat, nyatanya terus menggalakkan lanjutan RUU Gpta Kerja," tutur Koordinator 
Pusat BEM SI Remy Hastian kemarin. Padahal, lanjut dia, banyak poin yang sama sekali tidak 
mengakomodasi kepen-tinganrakyat, terutama pekerja/ buruh."Lantas omnibus law ini untuk 
siapa?" katanya. 

Karena itu, melihat pemerintah dan DPR yang seolah tak peduli terhadap nasib seluruh rakyat 
Indonesia, BEM SI melayangkan mosi tidak percaya. 

Setelah melayangkan mosi tidak percaya, BEM SI berencana bergabung dengan serikat 
pekerja/buruh untuk turun ke jalan. Masyarakat yang memiliki keresahan sama diserukan ikut 
serta. "Kemungkinan besar kami akan kerahkan massa untuk bergabung bersama serikat 
pekerja," ungkap mahasiswa Universitas Negeri lakarta (UNJ) tersebut 

Ribut di Sidang Paripurna 

Sepanjang sidang paripurna, Fraksi Partai Demokrat menyuarakan penolakan paling keras. 
Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman yang pertama-tama meminta kesempatan 
bagi fraksinya untuk menyampaikan pandangan sebelum RUU benar-benar disahkan. Pandangan 
Fraksi Demokrat disampaikan Marwan Cik Asan. "Fraksi Partai Demokrat sejak awal menilai RUU 
tidak memiliki urgensi dan kepentingan memaksa di tengah pandemi," tegas Marwan. 

Rapat berlanjut. Namun, saat pimpinan sidang hendak meminta pemerintah untuk 
menyampaikan pandangan, Benny mengajukan interupsi. Dia meminta diberi waktu untuk 
menyampaikan kembali sikap fraksinya. "Interupsi, saya minta waktu satu menit saja," katanya. 
Namun, permintaan itu ditolak dengan keras. "Saya yang mengatur jalannya rapat!. Pak Benny, 
Anda bisa dikeluarkan dari ruang sidang paripurna kalau tidak ikut mekanisme," kata Azis 
Syamsuddin dengan suara lantang. Namun, Benny menolak diam. Dia justru berseru keras. 
"Kalau demikian, Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas..." 
Suara Benny tidak terdengar karena miknya dimatikan. Selain Demokrat, penolakan juga 
disampaikan Fraksi PKS. Meski tidak ikut walk out, PKS juga konsisten menyampaikan penolakan. 
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AHY Serukan Koalisi dengan Rakyat 

Setelah sidang paripurna, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
menegaskan sikap partainya yang tetap menolakRUU Cipta Kerja. "Saya mohon maaf kepada 
masyarakat Indonesia, khususnya buruh danpekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa 
memperjuangkan kepentingan rakyat Insya Allah, kita terus memperjuangkan harapan rakyat," 
ujarnya. 

AHY menegaskan, RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi. Seharusnya semua pihak berfokus 
pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dia menyatakan, RUU Cipta Kerja juga 
sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan pekerja. Dia juga menyebut 
RUU itu berbahaya. Sebab, terlihat ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik 
dan neoliberalistik. "Menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya men-
ciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali 
masalah lainnya," tambahnya. 

Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat memilih berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk 
para buruh dan pekerja yang paling terdampak pandemi dan krisis ekonomi. 

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Suprat-man Andi Agtas menampik jika 
pembahasan RUU Cipta Kerja disebut terburu-buru. Alasannya, rapat kerja dimulai pada 20 April. 
Pembahasan baru selesai pada 3 Oktober. Selama rentang waktu tersebut, ada 7.197 daftar 
inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas. "Itu artinya ada waktu enam bulan. Dan itu maraton, 
nggak berhenti. Meskipun banyak pasalnya, kitahanyaharmonisasi dan sinkronisasi," jelas 
Suprat-man sebelum rapat paripurna Pandangan Pemerintah 

Menko Perekonomian Air-langga Hartarto menegaskan, ada 43.600 regulasi yang membuat daya 
saing Indonesia lemah dan dirapikan melalui omnibus law. "Sebelum pandemi Covid-19, ada 
sekitar 

43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN," ujarnya dalam rapat paripurna. 

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, dia menyebut ada program perlindungan kepada 
masyarakat, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Juga angkatan kerja yang belum 
mendapatkan perlindungan, baik UMKM maupun koperasi. 

Ketum Partai Golkar itu menyebutkan, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar 
terhadap perekonomian, tetapi juga membutuhkan skema perlindungan baru. Perlindungan itu 
berupa program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yakni cash 
benefit'Afau. uang tunai dan pelatihan untuk upskillingmm-pun reskilling serta akses informasi 
pasar tenaga kerja. 

"Dengan demikian, pekerja 

atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari 
pekerjaan baru yang lebih sesuai," tegasnya. 

Airlangga juga menyatakan bahwa UU tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti Pekerja. Dia 
juga memastikan, perlindungan pekerja dalam UU omnibus law akan lebih mengakomodasi 
insentif dan hak para pekerja. 

Bukan hanya itu, dia juga memastikan bahwa kehadiran UU tersebut menambah jaminan bagi 
pekerja. Di antaranya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. "Ini pun tidak menghilangkan 
manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan ke-matian, jaminan hari tua dan pensiun. Tanpa 
membebani iuran ke Pekerja dan pengusaha,' imbuhdia. (deb/dee/wan/mia/ syn/idr/cl9/c7/oni) 
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caption: HADIRI SIDANG PARIPURNA: Para menteri bersama pimpinan DPR kemarin. Dari kiri, 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkum HAM Yasonna H. Laoly, 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Margarito (Pakar hukum tata negara) Berkaitan dengan berbagai macam undang-
undang. Sekali lagi, materinya mencakup berbagai undang-undang 

negative - Margarito (Pakar hukum tata negara) Kapan-kapan pakai UU yang lain, kapan-kapan 
pakai UU omnibus 

negative - Margarito (Pakar hukum tata negara) Saya berpendapat ini tidak sesuai konstitusi. 
Kenapa tidaksesuai, karena UU itu ingin mentiptakan ketidakpastian hukum 

negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) ungkapnya. . Sementara itu, Wakil Ketua Baleg 
DPR Willy Aditya mengatakan, konstitusi adalah yang tertinggi dalam negara hukum. Maka, 
konstitusionalitas undang -undang dan peraturan apa pun yang berada di bawah konstitusi bisa 
diuji. Jika pihak tertentu menilai bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, 
mereka bisa mengajukan uji materi, baik secara materiil maupun formil 

negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Silakan saja jika kelompok-kelompok 
yangmerasa UU Cipta Kerja inibelum memenuhi harapannya, mereka dapatmeng-ajukan 
constitutional review atas pengaturan hal tersebut 

 

Ringkasan 

MASYARAKAT yang menolak RUU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi 
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar hukum tata negara Mar-garito Kamis mengatakan, problem 
terbesar UU Cipta Kerja adalah banyaknya muatan atau isi yang ada di dalamnya. "Berkaitan 
dengan berbagai macam undang-undang. Sekali lagi, materinya mencakup berbagai undang-
undang," terang Margarito saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/10) 
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SEGERA AJUKAN JUDICIAL REVIEW KE MK 

MASYARAKAT yang menolak RUU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review (JR) atau uji materi 
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar hukum tata negara Mar-garito Kamis mengatakan, problem 
terbesar UU Cipta Kerja adalah banyaknya muatan atau isi yang ada di dalamnya. "Berkaitan 
dengan berbagai macam undang-undang. Sekali lagi, materinya mencakup berbagai undang-
undang," terang Margarito saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/10) 

Menurut dia, dari sudut ilmu hukum, nama dan muatannya sudah bermasalah. Sebab, UU Cipta 
Kerja menggugurkan muatan dalam undang-undang yanglain. Dalam ilmuhukum, kataMargarito, 
tidak ada yang mengatur seperti UU Cipta Kerja. Yaitu, satu undang-undang  menggugurkan 
banyak undang-undang yang lain. Seharusnya, jika ingin mengganti UU, harus membuat UU 
baru yang menjadi penggantinya. 

Margarito menambahkan, dari sisi konstitusi, UU Cipta Kerja jelas bermasalah. Sebab, UU yang 
menggunakan sistem omnibus law itu tidak memberikan kepastian hukum. Bisa saja pada saat 
tertentu menggunakan UU omnibus law danpada waktu berbeda menggunakan UU yang lain. 
"Kapan-kapan pakai UU yang lain, kapan-kapan pakai UU omnibus" terangnya. 

Dia mendorong masyarakat mengajukan JR ke MK. Serikat pekerja bisa segera mengajukan uji 
materi ke MK. Ormas seperti Muhammadiyah dan NU juga bisa mengajukan ke MK. Bahkan, 
pemerintah daerah bisa mengajukan JR karena ada 

kewenangan perizinan yang diambil pemerintah pusat. 

Menurut dia, MK harus mengambil keputusan agar kondisi bangsa tidak semakin kacau. MK harus 
memastikan apakah UU itu masuk akal dan sudah sesuai dengan konstitusi. ''Saya berpendapat 
ini tidak sesuai konstitusi. Kenapa tidak sesuai, karena UU itu ingin mentiptakan ketidakpastian 
hukum," tegasnya Dia menambahkan, ada sejumlah pasal yang dinilai konyol. Misalnya, soal 
pesangon PHK. Pembayaran pesangon ditanggung perusahaan dan pemerintah. Hal itu jelas-
jelas tidak masuk akal. Bagaimana bisa korporasi yang membuat masalah, tapipemerintahikut 
menanggung masalah tersebut Itu sama saja masalah perusahaan dialihkan kepada negara atau 
masalah perusahaan dialihkan ke rakyat. 

"Perusahaan yang ngacau, rakyatyang tanggung," tegasnya. 

Menurut dia, pemerintah adalah rakyat. Mala, jika pesangon PHK dibebankan juga ke 
pemerintah, rakyatlah yang ikut menanggung. Aturan itu jelas sangat jahat. Dia menilai negara 
sudah menyerah ke korporasi. 

"Lebih jahat, ini jahat, lebih jahat daripada kapitalis. Ini sangat jahat," ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, konstitusi adalah yang tertinggi 
dalam negara hukum. Maka, konstitusionalitas undang-undang dan peraturan apa pun yang 
berada di bawah konstitusi bisa diuji. Jika pihak tertentu menilai bahwa sebuah undang-undang 
bertentangan dengan konstitusi, mereka bisa mengajukan uji materi, baik secara materiil 
maupun formil. "Begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR 
bersama pemerintah," terangnya. 

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, beberapa substansi UU Cipta Kerja yang sempat 
menjadi kontroversi di publik sebenarnya sudah diperjuangkan maksimal dalam pembahasan di 
DPR Namun, DPR juga tidak bisa sepenuhnya memaksakan kehendak dalam proses-proses 
politik yang terjadi. "Silakan saja jika kelompok-kelompok yangmerasa UU Cipta Kerja inibelum 
memenuhi harapannya, mereka dapatmeng-ajukan constitutional review atas pengaturan hal 
tersebut," tuturnya (lum/c7/oni) 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tadi malam (Minggu malam, 4/10, Red) 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tadi malam (Minggu malam, 4/10, Red) 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU 13/2003 

 

Ringkasan 

MENJELANG rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja kemarin, dua tokoh buruh mendadak 
muncul di istana. Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerjalndonesia (KSPI) Said Iqbal. 
Keduanya tiba sekitarpukul 13.45. Andi dan Said tidak masuk melalui pintu tamu yang umumnya 
harus melewati area dekat ruang wartawan 

 

ISTANA PANGGIL TOKOH BURUH, RENCANA MOGOK JALAN TERUS 

MENJELANG rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja kemarin, dua tokoh buruh mendadak 
muncul di istana. Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerjalndonesia (KSPI) Said Iqbal. 
Keduanya tiba sekitarpukul 13.45. Andi dan Said tidak masuk melalui pintu tamu yang umumnya 
harus melewati area dekat ruang wartawan 

Mereka dijemput menggunakan boogie car di dekat lobi gedung Sekretariat Negara. Kemudian 
meluncur ke pintu barat dekat Istana Merdeka yang tidak bisa diakses wartawan. Andi hanya 
berkata singkat seputar kehadirannya bersama Said di istana. "Tadi malam (Minggu malam, 
4/10, Red)," jawabnya singkat seraya berlalu saat ditanya kapan mendapat panggilan untuk 
datangke istana Dikonfirmasi ulang soal pertemuannya dengan Presiden 

lokowi, Said Iqbal juga tak memberikan jawaban pasti Dia hanya menyatakan, tidak ada hasil 
apa pun dari pertemuan siang itu. Said justru menegaskan kembali soal aksi mogok nasional 
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selama tiga hari (6-8 Oktober). Aksi tersebut bakal melibatkan 2 juta buruh dari berbagai sektor 
industri. 

Dalam aksi mogok nasional nanti, tegas Said, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU 
Cipta Kerja. Beberapa poin aspirasi itu, antara lain, meminta tetap ada UMK tanpa syarat dan 
UMSK jangan hilang nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan 
kontrak seumur hidup, dan tidak boleh ada out-sourcing seumur hidup. 

Selain itu, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, 
serta karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU 13/2003," tegasnya. 

Hingga berita ini ditulis pukul 

22.00 tadi malam, belum ada juru bicara dari istana yang mau memberikan keterangan mengenai 
kehadiran dua tokoh buruh tersebut di istana. Fadjroel Rachman, juru bicara presiden, yang 
dihubungi sejak sore tidak merespons. 

Begitu pula Juru Bicara Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia. Sementara Deputi IVKantor Staf 
Presiden Juri Ardiantoro hanya merespons singkat. Dia menyatakan belum mendapat 
perkembangan informasi mengenai kehadiran Said dan Andi ke istana (byu/mia/c9/fal) 

caption: GAGAL TEMBUS BARIKADE: Unjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), 
Cikarang, Bekasi, kemarin. 
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Ringkasan 

Sejumlah pemberitaan mewarnai laman Tren sepanjang Senin (5/10/2020). Di antaranya 
mengenai pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang masih terus menuai 
sorotan. 

 

[POPULER TREN] SEJUMLAH POIN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA YANG MENUAI 
SOROTAN | APA SAJA PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA OPERASI CAESAR? 

Sejumlah pemberitaan mewarnai laman Tren sepanjang Senin (5/10/2020). Di antaranya 
mengenai pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang masih terus menuai 
sorotan. Undang-undang ini dinilai akan semakin menyengsarakan nasib buruh dengan beberapa 
poin-poin dan pasal di dalamnya. 

Selain mengenai Omnibus Law, berita Populer Tren lainnya yang banyak mendapat perhatian 
pembaca yaitu mengenai pertimbangan sebelum melakukan operasi caesar, dan daerah yang 
termasuk dalam zona merah Covid-19. 

Di samping juga mengenai update informasi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11. Berikut 
ini deretan berita  Populer Tren  sepanjang Senin hingga Selasa (6/10/2020):  1. Sejumlah poin 
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menuai sorotan  DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja 
menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Senin (5/10/2020). 

Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Sejak 
masih berupa RUU Cipta Kerja hingga disahkan, aturan ini menuai banyak sorotan dari publik. 
Sebab regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja. Mulai tentang upah, PHK, hingga tenaga kerja 
asing. 

Selengkapnya mengenai Omnibus Law Cipta Kerja sapat disimak di sini:  Disahkan, Ini Sejumlah 
Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Menuai Sorotan  2. Kasus Rachel Maryam, apa saja 
pertimbangan dilakukannya operasi caesar?  Artis sekaligus politisi Partai Gerindra, Rachel 
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Maryam disebut-sebut sempat mengalami koma pasca melahirkan putrinya melalui sebuah 
operasi caesar, Sabtu (3/10/2020). 

Pihak keluarga kemudian meluruskan berita tersebut. 

Rachel bukan mengalami koma, melainkan ada pendarahan setelah proses melahirkan caesar 
dan saat ini menjalani masa pemulihan. Lalu, apa saja sebenarnya pertimbangan melakukan 
operasi caesar? Simak penjelasan dokter di sini:  Menilik Kasus Rachel Maryam, Apa Saja 
Pertimbangan Dilakukannya Operasi Caesar?  3. Daftar 62 daerah berstatus zona merah Covid-
19 di Indonesia  Penambahan kasus infeksi positif Covid-19 di Indonesia juga diikuti dengan 
penambahan daerah Zona Merah Covid-19. 

Tercatat hingga saat ini ada 62 daerah yang berstatus zona merah atau risiko tinggi. Dari data 
yang ada, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat mencatatkan zona merah paling 
banyak, dengan 6 titik zona merah. 

Selengkapnya, berikut ini daerah dengan kategori Zona Merah di Indonesia:  Daftar 62 Daerah 
Berstatus Zona Merah Covid-19 di Indonesia  4. Kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 
11 dibuka?  Pelaksanaan program Kartu Prakerja telah berjalan sebanyak 10 gelombang pada 
2020 ini. 

Pengumuman penerima Kartu Prakerja gelombang 10 telah dilakukan pada Jumat (2/10/2020) 
pekan lalu. Pemerintah mengalokasikan kuota peserta Kartu Prakerja tahun ini untuk 5.597.183 
orang. Kuota tersebut kini telah terisi, dengan dibukanya 10 gelombang pendaftaran Kartu 
Prakerja 2020. Namun, masih ada yang berharap bahwa Kartu Prakerja tidak hanya berhenti di 
gelombang 10 alias lanjut ke gelombang 11. 

Jawaban mengenai kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 dibuka dapat disimak di 
sini:  Kapan Kartu Prakerja Gelombang 11 Dibuka? Ini Jawaban Penyelenggara  5. Plus minus 
Omnibus Law UU Cipta Kerja  Sejak RUU Cipta Kerja dibahas oleh pemerintah dan DPR, sejumlah 
kalangan telah bersuara menyatakan penolakan. 

Kompas.com pada Minggu (4/10/2020) memberitakan, bahkan Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) beserta 32 federasi serikat buruh lainnya berencana melakukan aksi mogok 
nasional pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. 

Mereka menilai ada beragam poin yang merugikan pekerja di dalam UU Cipta Kerja. Sementara 
menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menilai UU Cipta Kerja 
dapat mendorong debirokratisasi. Sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan 
pasti karena ada penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), serta penggunaan 
sistem elektronik. 

Selengkapnya mengenai plus minus Omnibus Law Cipta Kerja dapat dibaca di sini:  Plus Minus 
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dasar hukum mogok 
nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 
tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

 

Ringkasan 

Puluhan gabungan federasi dan konfederasi serikat buruh siap berunjuk rasa serempak nasional, 
hari ini Selasa (6/10/2020) hingga (8/10/2020) nanti yang diberi nama mogok nasional. "Dasar 
hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan 
UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam 
keterangannya, Senin (5/10/2020). 

 

GABUNGAN FEDERASI-KONFEDERASI SERIKAT BURUH SIAP MOGOK 

Jakarta: Puluhan gabungan federasi dan konfederasi serikat buruh siap berunjuk rasa serempak 
nasional, hari ini Selasa (6/10/2020) hingga (8/10/2020) nanti yang diberi nama mogok nasional. 
"Dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang 
HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam 
keterangannya, Senin (5/10/2020). 

Said menyebut, mogok nasional diikuti 2 juta buruh yang meliputi pekerja dari sektor industi 
seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik 
dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, 
industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, 
logistik, dan perbankan. 
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Menurutnya, para buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap 
ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada 
PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu 
kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak 
dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

Dijadwalkan, provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, 
Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 
Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi 
Tenggara, Papua, dan Papua Barat. 
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Judul Kritik Novel Baswedan hingga dr Tirta soal Pengesahan UU Cipta Kerja 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309066-kritik-novel-baswedan-
hingga-dr-tirta-soal-pengesahan-uu-cipta-kerja 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-06 05:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Novel Baswedan (Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bila kemudian 
hari ternyata salah, lalu bgmn? Thd UU KPK jg sama, dan stlh disahkan akibatnya buruk bagi 
KPK dibiarkan saja 

negative - Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN S) Motto mereka EGP: Emang Gue 
Pikirin 

negative - Tirta (Dokter) Monggo di cek sendiri di perbandingan di atas, kerugiannya dimana. Ya 
kalopunga rugi, urgensinya dibahas pas pandemi ki ngopo? Kenapa ga bahas yg laen gitu. 
Penanganan covid :p ? 

 

Ringkasan 

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Novel Baswedan  ikut mengkritik 
pengesahan Omnibus Law  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja  oleh DPR dan Pemerintah. Dia 
menilai UU itu akan bernasib sama seperti  UU KPK  yang belum lama ini disahkan.  Novel 
menyebut, sekalipun pakar dan banyak orang mengatakan bahwa itu akan merugikan 
masyarakat, Pemerintah juga punya banyak alasan perlunya UU Omnibus Law itu. 

 

KRITIK NOVEL BASWEDAN HINGGA DR TIRTA SOAL PENGESAHAN UU CIPTA KERJA 

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan ikut mengkritik 
pengesahan Omnibus Law  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja  oleh DPR dan Pemerintah. Dia 
menilai UU itu akan bernasib sama seperti  UU KPK  yang belum lama ini disahkan. Novel 
menyebut, sekalipun pakar dan banyak orang mengatakan bahwa itu akan merugikan 
masyarakat, Pemerintah juga punya banyak alasan perlunya UU Omnibus Law itu. 

Dia pun menilai, nasib UU itu nantinya akan sama seperti UU KPK. Meski ada akibat buruk, tetap 
dibiarkan saja. "Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bgmn? Thd UU KPK jg sama, dan stlh 



 

151 
 

disahkan akibatnya buruk bagi KPK dibiarkan saja," ujar Novel dikutip dari Twitter resminya, 
Selasa 6 Oktober 2020. 

Komentar Novel ini juga langsung ditanggapi oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said 
Didu. Dia menceletuk bahwa pejabat itu punya motto sendiri. "Motto mereka EGP: Emang Gue 
Pikirin," ujar Said menjawab Novel. 

Diketahui, ada beberapa ketentuan yang cukup membuat Undang-Undang ini diperdebatkan. 
Antara lain adalah ketentuan istirahat mingguan yang menghapus ketentuan UU sebelumnya 
bahwa kini buruh hanya libur 1 hari dalam sepekan. 

UU ini juga membuat dokter relawan yang juga influencer,  dr. Tirta  buka suara. Dia menilai UU 
Cipta Kerja ini tak ada urgensinya disahkan ketika pandemi COVID-19. Kini pengesahan UU ini 
diperdebatkan di Twitter maupun Instagram. 

"Monggo di cek sendiri di perbandingan di atas, kerugiannya dimana. Ya kalopunga rugi, 
urgensinya dibahas pas pandemi ki ngopo? Kenapa ga bahas yg laen gitu. Penanganan covid :p  
?," kata dia lewat Instagram sekaligus memberikan perbandingan UU Cipta Kerja dengan UU 
Ketenagakerjaan sebelumnya. 
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Judul Demokrat-PKS Tegas Menolak 

Nama Media Indopos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis nas 

Tanggal 2020-10-06 05:27:00 

Ukuran 133x258mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 67.032.000 

News Value Rp 335.160.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Lucy Kurniasari (Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat) Kami secara tegas menolak 
RUU Cipta Kerja 

neutral - Lucy Kurniasari (Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat) Tenaga kerja Indonesia juga 
akan makin sulit menjadi pegawai tetap. Padahal, menjadi pegawai tetap memberi kepastian 
hukum bagi para pekerja 

negative - Lucy Kumiasari (Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat) Pesangon para pekerja juga 
akan dikurangi dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Padahal, bagi pekerja pesangon itu sangat 
dibutuhkan untuk tetap eksis setelah pensiun. Kalau pesangon terlalu kecil, masa depan pekerja 
setelah pensiun akan semakin suram 

negative - Nabil Haroen (Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan) Bisa memakai cara lain 
untuk menyampaikan pendapat, mengapa harus dengan mogok nasional? Jika mogok terjadi, 
pekerja juga terkena dampaknya 

negative - Nabil Haroen (Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan) Beberapa kali rekan-
rekan di Badan Legislasi (Baleg) dan pimpinan DPR bertemu dengan serikat pekerja membahas 
daftar inventarisasi masalah (DIM) 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pembicaraan Iduster 
ketenagakerjaan terkesan terburu-buru 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau diserahkan ke 
PP, akan terjadi interpretasi subyektif pemerintah terhadap isi pasal tersebut 

negative - JQ (None) Dorongan kepada pemerintah membayar iuran JKK dan JKM buat pekerja 
informal miskin belum dipenuhi, eh iuran JKP malah mau dibayar pemerintah 
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Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang  (RUU) Cipta Kerja terus menuai polemik. Ribuan buruh berbagai 
serikat pekerja (SP) menolak dengan turun ke jalan. Fraksi Partai Demokrat dan PKS juga 
menolak. Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat Lucy Kumiasari mengatakan, RUU Cipta Kerja 
kemunduran. "Kami secara tegas menolak RUU Cipta Kerja," tutur Lucy Kurni-asari, di Jakarta, 
Senin (5/10). 

Menurut Lucy, penolakan itu karena RUU Cipta Kerja lebih buruk dari UU Ketenagakerjaan 
sebelumnya. RUU ini melemahkan daya tawar pekerja dihadapan pemilik perusahaan. Selain itu, 
RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing (TKA). Itu membahayakan 
tenaga kerja lokal. "Tenaga kerja Indonesia juga akan makin sulit menjadi pegawai tetap. 
Padahal, menjadi pegawai tetap memberi kepastian hukum bagi para pekerja," bebernya. 

 

DEMOKRAT-PKS TEGAS MENOLAK 

Rancangan Undang-Undang  (RUU) Cipta Kerja terus menuai polemik. Ribuan buruh berbagai 
serikat pekerja (SP) menolak dengan turun ke jalan. Fraksi Partai Demokrat dan PKS juga 
menolak. Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat Lucy Kumiasari mengatakan, RUU Cipta Kerja 
kemunduran. "Kami secara tegas menolak RUU Cipta Kerja," tutur Lucy Kurni-asari, di Jakarta, 
Senin (5/10). 

Menurut Lucy, penolakan itu karena RUU Cipta Kerja lebih buruk dari UU Ketenagakerjaan 
sebelumnya. RUU ini melemahkan daya tawar pekerja dihadapan pemilik perusahaan. Selain itu, 
RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing (TKA). Itu membahayakan 
tenaga kerja lokal. "Tenaga kerja Indonesia juga akan makin sulit menjadi pegawai tetap. 
Padahal, menjadi pegawai tetap memberi kepastian hukum bagi para pekerja," bebernya. 

Jadi, kalau RUU itu disyahkan, semakin banyak pegawai kontrak seumur hidup, bukan pegawai 
tetap. Itu tentu akan melemahkan posisi pegawai. Upah minimum sektor kabupaten/kota juga 
akan hilang. Tentu ini merugikan para pekerja. "Pesangon para pekerja juga akan dikurangi dari 
32 kali menjadi 25 kali upah. Padahal, bagi pekerja pesangon itu sangat dibutuhkan untuk tetap 
eksis setelah pensiun. Kalau pesangon terlalu kecil, masa depan pekerja setelah pensiun akan 
semakin suram," ujarnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Mucha-mad Nabil Haroen menilai 
rencana mogok nasional serikat pekerja bukan pilihan bijak. Kendati, tidak ada larangan untuk 
berpendapat. Namun, di tengah Pandemi COVID-19, harus patuh pada.protokol kesehatan. "Bisa 
memakai cara lain untuk menyampaikan pendapat, mengapa harus dengan mogok nasional? 
Jika mogok terjadi, pekerja juga terkena dampaknya," ucap Nabil. 

Sejak dibuka pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja di Komisi IX DPR, menurutnya, dirinya 
terus mendorong perbaikan hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan banyak opsi dan klausul 
agar nasib pekerja menjadi lebih baik. "Beberapa kali rekan-rekan di Badan Legislasi (Baleg) dan 
pimpinan DPR bertemu dengan serikat pekerja membahas daftar inventarisasi masalah (DIM)," 
tegasnya. 

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pembahasan 
kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja antara pemerintah, dan Baleg DPR seluruhnya mengacu 
pada poin-poin dalam DIM rancangan pemerintah. Sementara DPR tidak memiliki draft bisa 
disandingkan dengan DIM pemerintah. 

Itu kemudian mengakibatkan pembahasan tidak mendalam. Tidak ada tukar menukar ide, 
perdebatan, konsep, antara pemerintah dan Baleg DPR. 
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"Pembicaraan Iduster ketenagakerjaan terkesan terburu-buru," sesalnya. 

hasil kesepakatan pembahasan RUU Cipta Kerja masih belum jelas. Mengingat banyak hal 
diserahkan ke peraturan pemerintah (PP). Contohnya; pasal 66, anggota Baleg sepakat Pasal 66 
UU 13 tahun 2003 tidak diubah tapi diserahkan pengaturannya ke PP. Seharusnya isi Pasal 66 
itu, tetap dicantumkan pada Iduster ketenagakerjaan. "Kalau diserahkan ke PP, akan terjadi 
interpretasi subyektif pemerintah terhadap isi pasal tersebut," katanya. 

Timboel menuturkan, pada waktu membahas UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, 
banyak ketentuan diatur di PP, Perpres dan Permenaker dinaikkan statusnya, menjadi diatur di 
UU 13 tahun 2003. Karena norma-norma itu, terkait hak-hak konstitusional pekerja. Misalnya, 
mendapat pekerjaan layak, upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan lainnya. Kenapa DPR 
sepakat menurunkan kembali status norma-norma itu ke PP? Bukankah PP ranah pemerintah 
semata. Saya nilai justru norma-norma hukum terkait hak konstitusional pekerja harus menjadi 
kesepakatan DPR dan pemerintah. Oleh karena itu diatur W, bukan malah diserahkan kepada 
pemerintah dalam format PP. Ini bentuk pengabaian tanggungjawab DPR kepada pekerja,P 
terangnya. 

Begitu pun pembahasan kompensasi PHK yang sepakat tetap maksimal 32 kali upah sesuai UU 
No. 13 Tahun 2003, dengan kewajiban pemerintah membayar sebagian, demikian juga dengan 
JQ mewajibkan pemerintah mengiur. Konstruksi hukum pembayaran kompensasi PHK dengan 
mewajibkan pemerintah ikut membayar berpotensi mengalami kéndala berupa penolakan 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengingat persoalan defisit APBN sudah mencapai 
Rp500,5 triliun tahun ini. Demikian juga iuranJKP, iuran jaminan sosial dibayarkan pemeintah 
kepada orang miskin bukan kepada pekerja. "Dorongan kepada pemerintah membayar iuran JKK 
dan JKM buat pekerja informal miskin belum dipenuhi, eh iuran JKP malah mau dibayar 
p&merintah," katanya. 

Seharusnya sebut Timboel, dilakukan bagaimana kompensasi PHK diintegrasikan dengan 
Jaminan sosial yaitu kewajiban pengusaha mengiur dalam persentase tertentu dari upah ketika 
pekerja mengalami PHK. Lalu, perhitungan kompensasi PHK tetap diatur UU Cipta Kerja, bukan 
PP. 

"Kompensasi PHK itu dibayar dengan dua cara yaitu lumpsum dan bertahap setiap bulan selama 
maksimal 6 bulan, misalnya 6 bulan. Sementara JKP berupa job training dan job services 
dipadukan dengan program kartu prakerja. Jadit pemerintah bertanggung jawab membiayai job 
training dan job services, ungkäpnya. (nas) 

caption: 

TEGAS-Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak pembahasan keputusan Tingkat II 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna DPR, di Gedung Nusantara II Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Perwakilan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS saat 
menyerahkan keputusan penolakan kepada Pimpinan DPR Puan Maharani dan Menteri 
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 
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Judul Tidak Izinkan Unjuk Rasa 

Nama Media Indopos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis nas 

Tanggal 2020-10-06 05:27:00 

Ukuran 124x256mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 62.496.000 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Polri tidak mengizinkan aksi demo atau kegiatan 
lain penyebab kerumunan untuk mencegah COVID-19. Kami minta masyarakat mematuhinya 

 

Ringkasan 

SEMENTARA Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan telegram antisipasi aksi unjuk rasa 
dan mogok kerja buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut telegram itu untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban di tengah Pandemi COVID-19. Sebab, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi 
atau Salus Populi Suprema Lex Esto. 

 

TIDAK IZINKAN UNJUK RASA 

SEMENTARA Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan telegram antisipasi aksi unjuk rasa 
dan mogok kerja buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut telegram itu untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban di tengah Pandemi COVID-19. Sebab, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi 
atau Salus Populi Suprema Lex Esto. 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, 
penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang. Namun, kegiatan menimbulkan 
keramaian massa berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19. "Polri tidak 
mengizinkan aksi demo atau kegiatan lain penyebab kerumunan untuk mencegah COVID-19. 
Kami minta masyarakat mematuhinya," tegas Argo. 

Unjuk rasa, mogok kerja, dan penolakan elemen buruh terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja 
berdampak terhadap kesehatan, ekonomi, moral, dan hukum di tatanan masyarakat. Aparat 
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diarahkan melakukan fungsi intelijen dan deteksi dini. Memetakan perusahaan atau sentra 
produksi strategis dan menjamin keamanan pihak-pihak yang mencoba mengancam atau 
memprovokasi buruh untuk ikut aksi mogok kerja dan unjuk rasa. 

Mencegah, meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan 
pencegahan penyebaran COVID-19. Berkordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Dinas 
Tenaga Kerja, tokoh buruh, masyarakat, dan mahasiswa untuk memelihara situasi kamtibmas 
kondusif di tengah Pandemi COVID-19. 

Melakukan patroli siber pada media sosial dan manejemen media terkait pembangunan opini 
publik, melakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah. Tidak menerbitkan izin 
unjuk rasa dan kegiatan menimbulkan keramaian massa. Upaya itu harus dilakukan di hulu dan 
lakukan pengamanan terbuka serta tertutup. 

Tidak melakukan pencegatan di dalam tol karena dapat berimbas penutupan jalan tol, 
menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan 
kesehatan. Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 
Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan 
Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan 
Anarkis. 

Terakhir, seluruh jajaran Polri di wilayah masing-masing diminta untuk terus melaporkan 
kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kapolri dan As Ops Kapolri, (nas) 

RUU CIPTA KERJA BEBANI PEKERJA 

1. Uang pesangon dihilangkan 

2. UMP, UMK, UMSP dihapus 

3. Upah buruh dihitung per jam 

4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti 
melahirkan) hilang, dan tidak ada kompensasi 

5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup 

6. Tidak akan ada status karyawan tetap 

7. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak 

8. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang 

9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian 

10. Tenaga kasar asing bebas masuk 

11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK 

12. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti 

13. Istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Salat Jumat 
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PESERTA AKSI TOLAK UU CIPTAKER 

3. FSPM dan FSBMM, afiliasi The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) 

SERBUK Indonesia merupakan afiliasi Building and Wood Worker's International (BWI) 

PPIP dan beberapa serikat lain afiliasi Public Service International (PSI) 

4. FSP2KI afiliasi IndustriAIL Global Union (IndustriAll) 

5. FBTPI afiliasi International Transport Workers' Federation (ITF) 

1. Menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan tidak hadir II pada rapat paripurna DPR, 
apalagi mengesahkan menjadi undang-undang 

2. Memastikan UU No 13/2003 tidak boleh diubah atau dikurangi. Kalau ada penguatan hanya 
sebatas pada fungsi pengawasan pelatihan, pendidikan, dan sebagainya sehingga akan sfesuai 
kondisi sekarang 

3. Merundingkan kembali dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja untuk 
mencapai dan membahas masalah tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan l\lo.13/2003. 

4. Memastikan pasal-pasal dalam sub-kluster Ketenagalistrikan sudah mendapat putusan dari 
Mahkamah Konstitusi tidak dihidupkan lagi dalam RUU Cipta Kerja. 

5. Mendukung agenda buruh Indonesia mogok nasional pada 6,7, dan 8 Oktober 2020 
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Judul 10 Ketentuan Pokok di Omnibus Law Cipta Kerja yang Baru Disahkan 

Nama Media tempo.co 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Artinya ada perubahan dari semula 
15 bab dan 174 pasal 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Agar terjadi standar pelayanan yang 
sama di seluruh daerah 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Preminya dibebankan ke APBN 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Sehingga ada kepastian hukum 
bagi pelaku usaha 

 

Ringkasan 

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang  Omnibus Law  Cipta Kerja atau  RUU 
Cipta Kerja  untuk disahkan menjadi UU. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas 
melaporkan bahwa RUU baru ini mencakup 15 bab dan 185 pasal. 

 

10 KETENTUAN POKOK DI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA YANG BARU DISAHKAN 

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang  Omnibus Law  Cipta Kerja atau  RUU 
Cipta Kerja  untuk disahkan menjadi UU. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas 
melaporkan bahwa RUU baru ini mencakup 15 bab dan 185 pasal. 

"Artinya ada perubahan dari semula 15 bab dan 174 pasal," kata Supratman dalam sidang 
paripurna pengesahan UU di Gedung DPR, Senin, 5 Oktober 2020. 

Supratman menyampaikan setidaknya ada 10 poin pokok dalam Omnibus Law ini. Rinciannya 
yaitu sebagai berikut: 
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1. Kemudahan Perizinan  Sejumlah proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS) 
bakal disederhanakan. Akan kemudahan dalam hal pendaftaran hak kekayaan intelektual, 
pendirian perusahaan, hingga kepastian legalitas bagi UMKM. 

2. Sertifikasi Halal  Percepatan dalam proses sertifikasi halal akan dilakukan bahi usaha mikro 
dan kecil. Biaya sertifikasi ditanggung pemerintah dan lembaga yang memeriksa dipeluar, hingga 
ke organisasi Islam dan perguruan tinggi negeri. 

3. Perizinan Kapal  Lewat Omnibus Law yang disahkan, maka perizinan usaha kapal perikanan 
akan dilakukan satu pintu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian 
Perhubungan hanya akan memberikan dukungan standardisasi keselamatan. 

4. Rumah MBR  Pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan 
dipercepat. Program ini akan dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan 
Perumahan (BP3). 

5. Reforma Agraria  Reforma agraria dilakukan dengan percepatan redistribusi tanah melalu Bank 
Tanah. Supratman menyebut kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai 
dengan otonomi daerah. 

Tapi, ada norma, standar, prosedur, dan ketentuan (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. 
"Agar terjadi standar pelayanan yang sama di seluruh daerah," kata Supratman. 

6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan  Dalam Omnibus Law, pemerintah akan menerbitkan program 
baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau yang di negara lain bernama 
Unemployment Insurance. JKP tak lain adalah kontribusi baru pemerintah dalam pesangon. 

Omnibus Law membuat pesangon turun, dari 32 kali upah menjadi 25 kali. Rinciannya adalah, 
19 kali upah ditanggung perusahaan dan 6 kali upah ditanggung oleh pemerintah. Adapun 6 kali 
upah yang ditanggung pemerintah inilah yang bernama JKP, lewat BP Jamsostek. "Preminya 
dibebankan ke APBN," kata Supratman. 

Akan tetapi, Supratman menegaskan bahwa syarat bagi perusahaan melakukan PHK tetap 
mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Selain itu, Omnibus Law juga tidak menghilangkan hak 
untuk cuti hamil dan cuti haid seperti yang diatur dalam UU tersebut. 

7. Penguatan Kelembagaan  Selain penyederhanaan perizinan, akan ada juga kemudahan 
berusaha bagi semua pelaku usaha. Supratmen melaporkan akan ada penguatan kelembagaan 
untuk UMKM hingga koperasi melalui sejumlah kemudahan berusaha dan fasilitas nantinya. 

8. Satu Peta  Selanjutnya, ada one map policy atau kebijakan satu peta yang dituangkan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Satu peta ini akan mengintegrasikan kawasan darat, 
pesisir, pulau-pulau kecil, ruang laut, hingga kawasan hutan. "Sehingga ada kepastian hukum 
bagi pelaku usaha," kata dia. 

9. Pekerja Asing  Setiap pemberi kerja untuk pekerja asing harus memiliki rencana penggunaan 
yang disahkan oleh pemerintah pusat. Sementara, pemberi kerja orang per orang dilarang 
menggunakan pekerja asing. Selain itu, pekerja asing juga dilarang menduduki jabatan 
personalia di perusahaan. 

10. Kawasan Ekonomi  Terakhir, Omnibus Law memberikan kemudahan pelaksanaan  investasi  
pemerintah pusat dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan ekonomi. Lalu, kemudahan 
prosedur birokrasi dalam rangka Cipta Kerja. 
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Ringkasan 

Para pekerja galau karena undang-undang ketenagakerjaan akan diubah. Sebenarnya mereka 
tidak usah takut dengan omnibus law. Karena RUU ini mengatur jam kerja sehingga lebih jelas 
dan tidak melebihi batas. Jam lembur juga dibatasi jadi maksimal 4 jam dalam sehari. Mereka 
juga dapat uang lembur yang sangat layak. Di Indonesia ada 2 jenis hari kerja, yakni senin 
sampai jum'at atau senin sampai sabtu. Hari kerja senin sampai jurri'at jelas durasinya lebih 
lama. Namun jika omnibus law RUU Cipta Kerja resmi jadi UU, hari kerjanya diseragamkan 
menjadi 6 hari kerja. Sedangkan jam kerjanya 40 jam seminggu. 

 

OMNIBUS LAW CIPTAKER MENGATUR JAM KERJA IDEAL 

Para pekerja galau karena undang-undang ketenagakerjaan akan diubah. Sebenarnya mereka 
tidak usah takut dengan omnibus law. Karena RUU ini mengatur jam kerja sehingga lebih jelas 
dan tidak melebihi batas. Jam lembur juga dibatasi jadi maksimal 4 jam dalam sehari. Mereka 
juga dapat uang lembur yang sangat layak. 

Di Indonesia ada 2 jenis hari kerja, yakni senin sampai jum'at atau senin sampai sabtu. Hari 
kerja senin sampai jurri'at jelas durasinya lebih lama. Namun jika omnibus law RUU Cipta Kerja 
resmi jadi UU, hari kerjanya diseragamkan menjadi 6 hari kerja. Sedangkan jam kerjanya 40 jam 
seminggu. 

Selain mengatur hari kerja dan durasinya, omnibus law RUU Cipta Kerja j uga mengubah aturan 
jam lembur. Awalnya seseorang hanya bisa lembur 3 jam dalam sehari, namun sekarang 
diperbolehkan jadi 4 jam sehari atau maksimal 18 jam seminggu. Hal ini diatur dalam RUU pasal 
78 ayat 1. 

Perubahan ini membuat banyak pegawai kaget. Namun pemerintah tidak bermaksud agar 
mereka tereksploitasi. Karena banyak yang salah sangka bahwa jam kerja hanya 40 jam 
seminggu tanpa diatur harinya. Sehingga pegawai bisa saja bekerja selama 10 jam dalam 4 hari. 
Padahal hari kerja tidak diubah seperti itu, melainkan senin sampai sabtu. 

Perubahan hari dan jam kerja juga mengatur agar perusahaan atau pabrik memberlakukannya 
secara manusiawi. Karena ada oknum yang memaksa buruh untuk bekerja mulai jam 6 pagi 
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hingga 5 sore alias 11 jam, sehari. Padahal maksimal hanya 8 jam dalam sehari. Kelebihan waktu 
kerja tidak dihitung lembur dan buruh bagaikan kerja seperti romusha. 

Begitu j uga dengan waktu lembur. Penambahan waktu lembur bukanlah sebuah mimpi buruk. 
Durasi 4 jam lembur adalah waktu maksimal. Jika memang pekerjaan tambahan sudah selesai, 
tentu mereka boleh pulang, bukan? Hal ini bukanlah sebuah pemaksaan. Namun jika ada 
perusahaan yang memaksa, mereka bisa dilaporkan ke Disnaker. 

Omnibus law RUU Cipta Kerja justru mengatur agar para pegawai tidak lembur hingga pagi buta 
dan melebihi batas maksimal. Karena kenyataannya, ada pegawai yang dipaksa bekerja ekstra 
di akhir bulan, atau akhir tahun, untuk menyelesaikan laporan keuangan. Pembatasan maksimal 
4 jam lembur justru menyelamatkan mereka dari praktek seperti itu. 

Lagipula jika jam lembur semakin banyak tentu makin banyak pula uang ekstra selain gaji yang 
diperoleh oleh pegawai. Jadi sebenarnya mereka bisa menghadapi peraturan ini dengan biasa-
biasa saja dan berpikiran positif. Jika mereka dipaksa lembur oleh atasan namun tidak dibayar, 
bisa langsung melapor ke Disnaker atau Kementrian Tenaga Kerja. 

Dalam RUU Cipta Kerja juga diatur jam istirahat pegawai, min-imal 30 menit per hari, jam 
istirahat tidak termasuk jam kerja. Pengaturan jarh istirahat ini juga penting, karena ada 
perusahaan yang hanya memberi waktu sekadar untuk beribadah dan makan siang, namun tak 
sampai 30 menit. 

Pegawai diminta untuk tidak panik terhadap perubahan pen-ga tu ran jam dan waktu kerja, 
menjadi 40 jam seminggu dan 6 hari kerja, yang tercantum dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. 
RUU ini dibuat untuk rakyat, jadi dipastikan tidak akan merugikan para pekerja. Jangan mudah 
terprovokasi danbaca dulu draftRUU agar batal mengadakan unjuk rasa untuk menentangnya. 

Pemerintah merancang omnibus law RUU Cipta Kerja agar pengusaha dan pegawai sama-sama 
untung. Karena hal ini adalahs ebuah simbiosis mutualisme. Pekerja dibatasi jam kerja dan 
lemburnya serta wajib dapat gaji dan yang lembur yang layak, sesuai dengan kebutuhan di 
provinsinya. 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Pertama-tama izinkan saya menyampaikan 
permohonan maaf dari Bapak Menko Pereko- nomian, karena pada saat yang sama beliau 
diminta untuk ikut Sidang Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari ini (kemarin-Red.). 
Sehingga beliau mendadak mendelegasikan kepada saya 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfede- rasi Serikat Pekerja Indonesia) jelasnya. Seperti 
diketahui, pada Sabtu (3/10), pemerintah bersama Panja Baleg DPR sepakat RUU Ciptaker 
dibawa dalam pengambilan kepu-tusan tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi 
UU. Iqbal menegaskan ada beberapa isu yang tidak disetujui buruh Indonesia atas hasil 
kesepakatan RUU Cipta Kerja tersebut. Pertama, buruh menolak keras kesep -akatan Upah 
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus. Menurut dia, UMK ddak perlu bersyarat dan harus 
tetap ada. Ia membantah jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena 
kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari 
upah minimum di Vietnam 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) ujarnya seperti dikutip 
mediaindonesia.com. Jutaan buruh tersebut berasal 32 federasi serikat yang menyatakah 
menolak Omnibus Law. Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan 
strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang 
berlaku. Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja 
yang merugikan buruh dan rakyat kecil 

 

Ringkasan 

Pemerintah memastikan pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU dipercepat 
kemarin (5/10). Padahal sebelumnya, pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja ini akan dilakukan 
pada Kamis (8/10) Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
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Pemerintah memastikan pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU dipercepat 
kemarin (5/10). Padahal sebelumnya, pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja ini akan dilakukan 
pada Kamis (8/10) Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pertama-tama izinkan saya 
menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Perekonomian, karena pada saat yang 
sama beliau diminta untuk ikut Sidang Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari ini 
(kemarin Red.). 

Sehingga beliau mendadak mendelegasikan kepada saya," kata Iskandar mewakili Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Inklusi Keuangan OJK secara virtual, Senin (5/10). 
Meski demikian, pengesahan itu akan tergantung dari rapat BadanMusyawarah (Bamus) DPR. 
Selain itu, Anggota Baleg Fraksi Gerindra Heri Gunawan memastikan, jika hasil Bamus tersebut 
bisa disepakati, maka RUU Cipta Kerja bisa langsung dibawa ke Rapat Paripurna, Senin (5/10). 
Sebelurnya, DPR berencana mengesahkan RUU Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna pada 8 
Oktober 2020. Namun, hal ini mendapat penolakan dari kalangan pekerja. Konfederasi. Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sejumlah pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat 
Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU 
Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut- turut, dimulai pada 
6 hingga 8 Ok- tober 2020. 

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Igbal, mogok nasional ini 
akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 
provinsi dan 300 kabupaten atau kota. Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi 
DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. 
Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pernerintah untuk 
pengambilan keputusanterhadap Pembicaraan Tingkat I RUU Cipta Kerja Sabtu (3/10) malam. 
Menko Perekonomian meya- kini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong 
pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki erabaru perekonomian global, 
untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. "RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga dalam keterangan resminya. 
Sebagaimana dipahami, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkataninvestasidan 
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusa- ha yang rumit dan lama, per- 
syaratan investasi yang memberatkan, pengadaanlahan yangsulit, hingga pemberdayaan UMKM 
dan Koperasi yang belum optimal. 

Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada 
akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. RUU Cipta Kerja ditujukan 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan 
pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan 
bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan 
lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang terus bertambah. Aspek 
transparansi pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan RUU ini. Seluruh proses pembahasan 
selalu disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen, dan rapat pembahasan sifatnya juga 
terbuka yang dapat diikuti secara tatap muka maupun melalui videoconference (online), serta 
diliput langsung oleh media. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah dan DPR untuk transparan 
dalam membahas kebijakan untuk masyarakat. 

Mogok Kerja, Pada bagian lain, Said Igbal menyampaikan sekitar dua juta buruh akan mogok 
kerja untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. "Mogok 
nasional ini akan diikuti sekitarduajutaburuh. Aksi itu digelar pada 6-8 Oktober 2020. 
Dasarhukummogoknasion- aladalah UU Nomor39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 
tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipildan Politik," 
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ujarnya seperti dikutip mediaindonesia.com. Jutaan buruh tersebut berasal 32 federasi serikat 
yang menyatakan menolak Omnibus Law. Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan 
mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan 
perundang-undangan yang berlaku. "Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang 
masa penolakan RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan rakyat kecil," jelasnya. Seperti 
diketahui, pada Sabtu (3/10), pemerintah bersama Panja Baleg DPR sepakat RUU Ciptaker 
dibawa dalam pengambilan kepu-tusan tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi 
UU. 

Iqbal menegaskan ada beberapa isu yang tidak disetujui buruh Indonesia atas hasil kesepakatan 
RUU Cipta Kerja tersebut. Pertama, buruh menolak keras kesepakatan Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK) dihapus. Menurut dia, UMK tidak perlu bersyarat dan harus tetap ada. Ia 
membantah jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau di- ambil 
rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum 
di Vietnam. "Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra,dan lain-lain atau sektor 
pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan 
perusahan baju atau perusahaan kerupuk. 

Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai 
tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," ujarnya. Penolakan isi RUU Ciptaker lain ialah 
buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Dengan 19 
bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Said Iqbal 
mempertanyakan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya. "Dengankatalain.nilaipesangon 
berkurang walaupun dengan skema baruyaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan enam bulan 
dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk akal. Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS 
membayar pesangon buruh enam bulan," ujarnya. #bari/mohar/iba 
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BERITA FOTO - TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA 

TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA : Ratusan buruh berunjuk rasa menolak omnibus law 
di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam orasinya para buruh 
mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020, sebagai bentuk protes 
disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 
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positive - Airlangga Hartarto (Coordinating Economic Minister) We are now working to handle 
COVID-19, which has had a significant impact on the global and national economy. There were 
43,600 regulations that needed to be sorted out before the pandemic and our competitiveness 
is also lagging behind in ASEAN 

positive - Airlangga Hartarto (Coordinating Economic Minister) We’ve [issued] a vote of no 
confidence. The people demand an end to the deliberation and a cancellation of the job creation 
bill. The government and House have betrayed the people and the 1945 Constitution 

 

Ringkasan 

The House of Representatives passed on Monday the controversial omnibus bill on job creation 
into law, which is expected to bring about radical change in the country’s labor system and 
natural resources management. 

The final draft of the bill, a copy of which was obtained by The Jakarta Post, is 905 pages long 
and amends 79 prevailing laws, including the Labor Law, the Spatial Planning Law and 
Environmental Management Law. 

 

HOUSE PASSES JOBS BILL AS RECESSION LOOMS 

The House of Representatives passed on Monday the controversial omnibus bill on job creation 
into law, which is expected to bring about radical change in the country’s labor system and 
natural resources management. 

The final draft of the bill, a copy of which was obtained by The Jakarta Post, is 905 pages long 
and amends 79 prevailing laws, including the Labor Law, the Spatial Planning Law and 
Environmental Management Law. 
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The Job Creation Law, which is one of President Joko “Jokowi” Widodo’s key priorities in his 
second and final term, is designed to improve bureaucratic efficiency and cut red tape, 
particularly in regard to business permits and investment. 

The government has pushed the law to make significant adjustments to labor rules and business 
licensing processes, all of which have been criticized, as they are regarded as infringing on labor 
rights and putting the environment at risk. 

Until the moment of its passage, the law met mounting resistance from labor unions and 
environmentalists as well as opposition from the House factions of the Democratic Party and the 
Prosperous Justice Party (PKS). 

In a plenary session on Monday, led by Deputy House Speaker Azis Syamsuddin of the Golkar 
Party, House Legislation Body (Baleg) chairman Supratman Andi Agtas said the deliberation of 
the bill had taken place from April 20 to Oct. 3, adding that lawmakers and the government had 
been holding meetings, even on weekends, to expedite the deliberation. 

“The deliberation was careful enough until the end. All factions paid attention to workers’ rights 
in the decision-making process,” the Gerindra Party politician said. 

A number of Jokowi’s Cabinet members were present during the plenary, including Coordinating 
Economic Minister Airlangga Hartarto, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, Manpower Minister 
Ida Fauziyah, Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly and Home Minister Tito Karnavian. 

Airlangga said the law was necessary as the country needed to increase employment and improve 
the business climate following the pandemic. 

“We are now working to handle COVID-19, which has had a significant impact on the global and 
national economy. There were 43,600 regulations that needed to be sorted out before the 
pandemic and our competitiveness is also lagging behind in ASEAN,” Airlangga, who is also the 
Golkar Party chairman, said. 

The law is also seen as necessary by the government since the country’s economy shrank 5.32 
percent in the second quarter this year, and is widely expected to record the first economic 
contraction since the 1998 Asian financial crisis this year. 

Seven House factions have conveyed their approval of the bill, which is one of Airlangga’s flagship 
programs, namely the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Golkar, Gerindra, the 
NasDem Party, the National Awakening Party (PKB), the National Mandate Party (PAN) and the 
United Development Party (PPP). 

Labor groups on the same day held protests against the bill in several locations as the police 
prevented them from holding a mass rally in front of the House compound in Senayan, Central 
Jakarta. 

Ahead of Monday’s plenary, social media users expressed their frustrations over the bill by writing 
posts with the hashtags #DPRRIKhianatiRakyat (HouseBetraysThePeople), 
#BatalkanOmnibusLaw (CancelTheOmnibusLaw) and #MosiTidakPercaya 
(VoteOfNoConfidence). 

Civil society organizations, grouped in a coalition calling itself the Indonesian People’s Faction 
(FRI), have also voiced their disappointment, saying the state has turned a blind eye to popular 
opposition to the controversial bill, which the FRI believes only accommodates business interests. 
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“We’ve [issued] a vote of no confidence. The people demand an end to the deliberation and a 
cancellation of the job creation bill. The government and House have betrayed the people and 
the 1945 Constitution,” the coalition said in a written statement on Monday. 

As companies have fallen into financial difficulties during the pandemic, the unions have 
expressed concerns that the law would make it easier for businesses to lay off workers. 

Among the points that have been agreed is abolishing the sectoral minimum wage (UMSK) by 
only recognizing the provincial minimum wage (UMP) and regency or municipality minimum 
wages (UMK). 

According to the law’s Article 88C, governors can set their region’s minimum wage at provincial 
and regency or city level in line with the area’s inflation and economic growth rate. 

The government and lawmakers have also agreed to lower maximum severance pay for laid off 
workers and introduce a new unemployment fund (JKP), which effectively means the government 
will shoulder part of the company’s cost when they lay off their workers. 

According to the law, employers could pay a maximum of 19 times the monthly salary, and an 
additional six times the monthly salary will be paid by the government through the JKP scheme. 

The JKP scheme will be managed by the Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan). 
Article 46E of the law stipulates that the source of funds for the JKP scheme, which currently has 
yet to be established under the country’s social security system, will come from the government, 
workers’ premiums and BPJS Ketenagakerjaan operational funds. 

The law also stipulates that BPJS Ketenagakerjaan is set to receive Rp 6 trillion (US$405.41 
million) from the state budget to run the JKP scheme, but there have been no guarantees that 
the funds will be disbursed for those who will face termination immediately. 

Caption: 

New law: Coordinating Economic Minister Airlangga Hartarto ( right) receives a final report from 
House of Representatives Legislation Body (Baleg) chairman Supratman Andi Agtas during the 
House’s plenary session to approve the omnibus bill on job creation at the House’s compound in 
Central Jakarta, on Monday. 
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Ringkasan 

Setelah pembahasannya dikebut di tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelang 
tengah malam pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Selangkah lagi, rancangan undang-undang itu akan 
disahkan. 

 

ANCAMAN BAGI DEMOKRASI DARI CIPTA KERJA 

Antoni Putra 

Peneliti di Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia 

Setelah pembahasannya dikebut di tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelang 
tengah malam pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Selangkah lagi, rancangan undang-undang itu akan 
disahkan. 

Namun polemik mengenai RUU ini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah kelompok 
pemangku kepentingan terus menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang ini. 
Terdapat tiga poin besar dari penolakan tersebut, yakni soal proses pembentukan, substansi, 
dan demokrasi. 

Pertama, dari segi proses pembentukan undang-undang, rancangan ini tak melibatkan partisipasi 
publik. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 menyatakan bahwa "masyarakat berhak menyampaikan masukan baik lisan maupun tulisan 
dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan". 

Rancangan undang-undang ini tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat. Kalaupun ada 
perubahan minor, masukan publik terhadap isu' yang menjadi pokok penolakan, seperti 
pengaturan mengenai buruh dan perlindungan lingkungan hidup, cenderung diabaikan. 
Pembahasannya tetap berlanjut, walaupun penolakan tidak henti-hentinya terjadi. 
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Kedua, penolakan publik atas substansi RUU ini berawal dari proses penyusunan yang eksklusif 
oleh pemerintah. Masyarakat curiga karena rancangan undang-undang ini merevisi 79 undang-
undang yang berisi 1.244 pasal yang mengatur banyak hal, dari penyederhanaan perizinan 
tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, administrasi 
pemerintahan, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, hingga kawasan ekonomi. 
khusus. 

Banyak kejanggalan dari substansi yang diatur dalam RUU itu. Ada yang merugikan kelompok 
tertentu seperti buruh, adanya pasal inkonstitusional yang dihidupkan kembali, tidak ramah 
lingkungan, dan mengancam masyarakat marginal. Ada pula akrobat hukum, seperti ketentuan 
peraturan pemerintah yang dapat mengubah undang-undang dan lain sebagainya. 

Persoalan-persoalan tersebut diangkat oleh banyak kalangan melalui berbagai cara, dari unjuk 
rasa, seminar, hingga publikasi riset. Pada intinya, masyarakat meminta agar pembahasan RUU 
ini dihentikan. Desakan ini muncul, selain karena bermasalah dari segi proses maupun substansi, 
lantaran ada persoalan pandemi Covid-19, yang seharusnya lebih diutamakan oleh pemerintah 
dan DPR karena nyata telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. 

Alih-alih mendengarkan masukan publik, DPR bersama pemerintah justru terus menggenjot 
proses pembahasan RUU tersebut. Bahkan DPR rela melakukan beberapa kali pembahasan 
rancangan undang-undang tersebut pada hari libur. Tidak pernah sebelumnya Dewan 
bersemangat seperti ini, selain pada tahun lalu saat merevisi Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, yang juga mendapat penolakan masif dari publik. 

Ketiga, sejatinya ada hal yang lebih mengkhawatirkan dari undang-undang yang disusun 
menggunakan konsep omnibus law ini, yaitu ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi itu bukan 
saja soal pencoblosan dalam pemilihan umum, tapi juga termasuk peran serta masyarakat, 
terutama dalam pembentukan hukum. Demokrasi menentukan bahwa sumber kekuasaan 
tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi, 
hukum itu di-bentuk atas kehendak rakyat. 

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti dapat menjadi role model 
pembentukan undang-undang yang mengancam demokrasi karena tanpa partisipasi publik. Bila 
ada pihak yang mempersoalkan pembentukan undang-undang yang tidak piartisipatif, ungkapan 
seperti "kita pernah membentuk undang-undang tanpa partisipasi" akan semakin sering 
terdengar. Hal ini bisa menjadi alat untuk membungkam publik karena pembentukan undang-
undang tanpa partisipasi ini sudah berulang kali terjadi. Selain Undang-Undang Cipta Kerja, DPR 
sudah melakukannya saat merevisi Undang-Undang KPK serta Undang-Undang Mineral dan Batu 
Bara. 

Bila Rancangan Undangr Undang Cipta Kerja ini disahkan, ia memang akan berlaku layaknya 
undang-undang biasa. Tapi, dari segi demokrasi, ia telah memberangus kehidupan demokrasi 
negeri ini karena meniadakan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. 
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Selamat datang UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja kemarin berjalan mulus. Sepanjang 
akhir pekan kemarin, DPR terlihat ngebut sekali. Pembahasan keputusan di tingkat pansus 
berlangsung pada Sabtu, malam hari pula. Senin sudah ketok palu ambil keputusan 
mengesahkan. Tercatat DPR sudah melakukan 63 rapat selama enam bulan membahas undang-
undang prioritas ini. Materi UU Cipta Kerja amat kompleks. Mencakup 76 undang-undang, 
terutama terkait perekonomian dan otonomi daerah, 15 bab dan 174 pasal. 

 

WAJAH LAIN UU CIPTA KERJA 

Selamat datang UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja kemarin berjalan mulus. Sepanjang 
akhir pekan kemarin, DPR terlihat ngebut sekali. Pembahasan keputusan di tingkat pansus 
berlangsung pada Sabtu, malam hari pula. Senin sudah ketok palu ambil keputusan 
mengesahkan. Tercatat DPR sudah melakukan 63 rapat selama enam bulan membahas undang-
undang prioritas ini. Materi UU Cipta Kerja amat kompleks. Mencakup 76 undang-undang, 
terutama terkait perekonomian dan otonomi daerah, 15 bab dan 174 pasal. 

Koran ini berpandangan, UU Cipta Kerja masih meninggalkan polemik. Pembahasannya yang 
terburu-buru serta kecenderungan di dalam pasal-pasal yang lebih menguntungkan kelompok 
pebisnis. Selain itu, masih ada juga anggapan UU ini tidak pro kepada buruh, berpotensi merusak 
lingkungan, memunculkan sentralisasi pemerintah pusat, serta mengancam kedaulatan negara 
karena porsi asing relatif cukup bebas. 

Namun, kita harus mengakui, UU ini adalah gebrakan. Sejak era Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, laju investasi asing dan dalam negeri terhambat oleh berbagai hal. OmnibusLaw 
yang digelar Presiden Joko Widodo ini bertekad menyelesaikan hambatan-hambatan investasi 
itu. 

Tujuannya jelas: Investasiasingdan dalam negeri akan lebih deras masuk, kemudahan izin 
berusaha, memudahkan UM-KM, menegaskan pembagian fungsi pusat dan daerah, serta yang 
tak kalah penting adalah relaksasiaturan sertifikasi halal. Yang terakhir ini, memang ditunggu-
tunggu berbagai pihak sedari lama. 
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UU ini juga menampilkan wajah lainnya, yakni hubungan antara para wakil rakyat dan 
konstituennya. Kita melihat di media massaataupun media sosial, bagaimana publik bereaksi 
sangat negatif terhadap sejumlah kelonggaran berusaha yang ingin dilakukan pemerintah. Publik 
terutama yang didorong oleh pegiat buruh dan lingkungan bersuara keras. Sikapnya pun jelas 
dan amat kritis. Namun, sikap dan suara tegas, jelas, serta kritis itu seolah senyap di Senayan. 
Logika kita tentu bertanya: Apakah para anggota wakil rakyat itu mendengar suara konstituen 
mereka terkait Cipta Kerja? 

Wakil rakyat adalah seseorang yang mengajukan diri secara politik dan administratif untuk 
mewakili suara dari daerah pemilihannya. Satu orang wakil rakyat di DPR bisa mewakili belasan 
ribu sampai ratusan ribu suara rakyat di dapilnya. Proses keterwakilan ini membuat konstituen 
memiliki suatu hak politik suara atas wakilnya. Wakil rakyat wajib mendengar dan 
memperjuangkan amanah konstituen itu ke pemerintah. Ada sebuah tanggung jawab moral dan 
politis oleh wakil rakyat tersebut. 

Namun, dalam proses politiknya kita tahu kenyataan yang berjalan tidaklah demikian. Terlalu 
sering kita melihat praktik politik justru menjungkirbalikkan hal tersebut. Jika proses politik kita 
berjalan dengan benar, protes dan kritikan dari konstituen mereka terhadap UU Cipta Kerja tentu 
akan menggema di ruang publik. Tecermin di pembahasan Omnibus Law. Ini yang ldta lihat tidak 
terjadi. Patut ldta duga, ada sebuah proses politik yang macet dari konstituen ke atas, yang tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. 

Dan ini tentu harus disikapi oleh rakyat dan wakilnya. Apakah konstituen benar menyampaikan 
amanah penolakan ataupun kritikan itu ke wakil rakyatnya? Atau memang konstituen hanya 
diam? Lalu, bagi yang memang menitipkan amanah itu, bagaimana wakil rakyat menjalankan 
amanah itu di sidang-sidang DPR? 

UU Cipta Kerja mempertontonkan relasi konstituen-wakil rakyat ini dengan cukup gamblang. Aksi 
dan reaksi konstituen dihadap-hadapkan dengan sikap wakil rakyat. Ini menjadi pelajaran politik 
cukup berharga bagi publik dan waldl rakyat untuk masa yang akan datang. Kita berharap, di 
undang-undang strategis lainnya, proses politik macam ini lebih lancar dan berjalan dengan baik. 
Ada dampak yang jelas dan terukur dari suara konstituen kepada wakil rakyatnya di Senayan. 

Untuk saat ini, kita bisa ucapkan: Selamat datang UU CSpta Kerja. Semoga undang-undang ini 
benar sesuai tujuannya. Mengundang investasi asing, menyejahterakan pekerja, serta tak 
merusak lingkungan. Kita juga busa ucapkan bagi para konstituen: Selamat legawa menerima 
keputusan para wakil rakyat. Semoga UU ini menjadi pendidikan politik yang baik bagi lata 
semua. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi provinsi-provinsi yang 
akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, 
Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait 
dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 
Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat  buruh  siap bergabung dalam unjuk rasa serempak 
nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional. Hal tersebut 
disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 

Said Iqbal menyebut, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya 
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan 
melaksanakan pemogokan. 

 

KSPI SEBUT 2 JUTA BURUH TETAP AKAN MOGOK KERJA 

Jakarta -  Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat  buruh  siap bergabung dalam unjuk 
rasa serempak nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional. Hal 
tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 



 

182 
 

Said Iqbal menyebut, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya 
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan 
melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/10/2020). 

Dia menyebut, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta  buruh  yang meliputi pekerja dari sektor 
industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, 
elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan 
penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja 
pelabuhan, logistik, dan perbankan. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, 
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan 
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, 
antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, 
tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur 
hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, 
karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya. 
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Ringkasan 

Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis kepada seluruh jajarannya 
untuk mencegah aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kabar buruk 
bagi demokrasi. Polri, yang sejatinya memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat, bermetamorfosis menjadi institusi yang memberangus hak berpendapat warga 
negara. 

Kapolri, dalam telegram rahasia pada Jumat, 2 Oktober lalu, meminta semua kepala kepolisian 
daerah mencegah buruh dari segala penjuru wilayah berunjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat. Dalam surat bahkan secara gamblang diperintahkan untuk mempidanakan buruh yang 
tetap ngotot berdemonstrasi. 

 

ASAL BERANGUS DEMI OMNIBUS 

Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis kepada seluruh jajarannya 
untuk mencegah aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kabar buruk 
bagi demokrasi. Polri, yang sejatinya memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat, bermetamorfosis menjadi institusi yang memberangus hak berpendapat warga 
negara. 

Kapolri, dalam telegram rahasia pada Jumat, 2 Oktober lalu, meminta semua kepala kepolisian 
daerah mencegah buruh dari segala penjuru wilayah berunjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat. Dalam surat bahkan secara gamblang diperintahkan untuk mempidanakan buruh yang 
tetap ngotot berdemonstrasi. 

Terbit dalam senyap, surat perintah itu seperti satu orkestrasi dengan langkah para wakil rakyat 
yang juga dengan supercepat membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang "sapu 
jagat" tersebut. Mereka seOlah-olah menutup mata dan telinga terhadap penolakan dari seluruh 
penjuru negeri terhadap undang-undang yang membuat pengusaha semakin berkuasa menindas 
kelas pekerja itu. Berbagai kejanggalan tersebut semakin runyam dengan aktifnya Polri dalam 
sengkarut ini. 
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Alih-alih ikut mengawal demokrasi, kepolisian justru terang-terangan menerabas kewajibannya. 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
di Muka Umum-dengan tegas menyebutkan kepolisian bertanggung jawab memberikan 
perlindungan keamanan kepada pihak yang menyampaikan aspirasi. 

Salah satu alasan Kapolri melarang demo buruh adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta yang menerapkah pembatasan sosial berskala besar. Sayangnya, alasan ini tak 
konsisten, karena tidak berlaku bagi sejumlah kegiatan yang mendatangkan kerumunan orang, 
setidaknya dalam sepekan terakhir di Jakarta. 

Langkah Polri meminta petugas intelijennya mencegah demonstrasi juga kebablasah karena bisa 
dinilai sebagai upaya memata-matai hak-demokrasi masyarakat. Apalagi perintah ini disambung 
dengan digelarnya operasi cyber di media sosial guna menetralkan narasi yang menyudutkan 
pemerintah. Padahal tak ada aturan yang mewajibkan polisi menjadi juru bicara pemerintah. 

Tanda-tanda langkah Polri mengamankan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja semakin 
segendang sepenarian dengan sikap DPR dan kelompok yang akan mendapat "untung banyak". 
Sehari sebelum polisi mengeluarkan telegram rahasia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengeluarkan surat edaran yang melarang para buruh 
berdemonstrasi secara besar-besaran menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja. 

Polisi seharusnya menjadi contoh dengan menunjukkan pengayoman kepada masyarakat. Sikap 
ikut serta memberangus hak sipil dalam berpendapat telah menjadi catatan hitam dalam sejarah 
lembaga penegak keamanan itu. 
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negative - Nugroho Dwi Wibowo (Camat Kedawung) Sakit kepala sekitar 3 sampai 4 hari. 
Biasanya minum obat pasaran, sudah sembuh. Ternyata, Minggu ditemukan meninggal di kamar 
mandi asrama 

negative - Nugroho Dwi Wibowo (Camat Kedawung) Menurut keterangan dari adiknya, (korban) 
mau menikah November mendatang. Dia berkenalan dengan TKI yang bekerja di Hongkong dan 
berencana segera membangun rumah tangga 

 

Ringkasan 

Kembali terdengar kisah pilu nasib pahlawan devisa. Kali ini tenaga kerja Indonesia (TKI) asal 
Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Tomi Imam Darmawan, 29, ditemukan meninggal di 
kamar mandi asramanya, Minggu pagi (4/10). Diduga, TKI yang bekerja di Korea Selatan 
tersebut meninggal karena sakit. Tomi bekerja di Chungceongbuk, Eumseong, Korea Selatan. 
Dia sudah sekitar empat tahun bekerja di bidang manu-facturing itu. Dia ditemukan meninggal 
sekitar pukul 06.00 waktu setempat. 

 

TKI ASAL KEDAWUNG MENINGGAL DI KORSEL 

Kembali terdengar kisah pilu nasib pahlawan devisa. Kali ini tenaga kerja Indonesia (TKI) asal 
Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Tomi Imam Darmawan, 29, ditemukan meninggal di 
kamar mandi asramanya, Minggu pagi (4/10). Diduga, TKI yang bekerja di Korea Selatan 
tersebut meninggal karena sakit. Tomi bekerja di Chungceongbuk, Eumseong, Korea Selatan. 
Dia sudah sekitar empat tahun bekerja di bidang manu-facturing itu. Dia ditemukan meninggal 
sekitar pukul 06.00 waktu setempat. 

Camat Kedawung Nugroho Dwi Wibowo menyampaikan, pihaknya sudah bertemu keluarga 
korban di rumahnya di Semen, Desa Karangpelem. Dia menyatakan, keluarga sudah 
mengikhlaskan kepergian korban. Saat ini jenazah diotopsi di sebuah rumah sakit di Korea 
Selatan. Korban tidak memiliki riwayat penyakit yang parah. 
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"Sakit kepala sekitar 3 sampai 4 hari. Biasanya minum obat pasaran, sudah sembuh. Ternyata, 
Minggu ditemukan meninggal di kamar mandi asrama," terang Nugroho. 

Korban berangkat ke Korea Selatan Agustus 2016. Sejauh ini dia baru sekali pulang. 

Mirisnya, Tomi meninggal menjelang ulang tahunnya ke-30 pada 7 Oktober besok. Tomi juga 
tengah menyiapkan acara pernikahan. Rencananya, sepulang dari Korea Selatan, dia membina 
rumah tangga di Indonesia. Dia juga telah meminta ayahnya tidak lagi bekerja sebagai sopir. 

"Menurut keterangan dari adiknya, (korban) mau menikah November mendatang. Dia 
berkenalan dengan TKI yang bekerja di Hongkong dan berencana segera membangun rumah 
tangga," ungkap Nugroho. 

Perusahaan penyalur jasa TKI yang memberangkatkan Tomi kini terus memantau pemulangan 
jenazah dari Korea Selatan. (din/adi/dri) 

Caption: BERDUKA: Keluarga menanti kepulangan jenazah Tomi kemarin. 
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Narasumber 

negative - None (None) Kawasan yang di MM2100 mengarah kemari sudah dicegat-cegatin dan 
di beberapa sekretariat ditongkrongin TNI dan polisi 

negative - None (None) Mau maksa keluar dijaga beberapa tameng-tameng, padahal kita sudah 
sangat-sangat menggunakan birokrasi (yang ada) 

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten) Di seluruh serikat pekerja, di kantor-kantor, dan di titik 
kumpul itu diblokir, disekat, kita tidak boleh berangkat (ke Jakarta) 

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten) Kenapa kita saat pandemi begini tidak boleh demo, tapi 
mereka memaksakan pengesahan. Ada apa dengan semua ini? 

negative - Ferry Nuzarli (Ketua SPSI Kabupaten Karawang) Contohnya, nggak ada lagi upah 
sektoral. Kedua, pesangon dari 32 kali . upah turun jadi 25 kali upah. Nggak ada batasan kontrak 
kerja itu mau satu bulan juga semaunya pengusaha saja, outsour-cing semua jenis pekerjaan. 
Jelas itu merugikan kami 

negative - Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Tadi malam (dipanggil) 

neutral - Irjen Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi 
demonstrasi atau kegiatan lainnya, yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan 
tujuan mencegah penyebaran Covid-19. Ini juga sejalan dengan maklumat kapolri. Kami minta 
masyarakat untuk mematuhinya 

 

Ringkasan 

Ribuan buruh dari kawasan penyangga Ibu Kota yang hendak bertolak ke Jakarta diadang aparat 
kepolisian. Para buruh tersebut berniat memprotes pengesahan RUU Cipta Kerja yang dilakukan 
secara mendadak, kemarin. Di Kabupaten Bekasi, ribuan buruh yang berencana menuju 
Kompleks Parlemen Senayan tertahan di kawasan industri MM2100 di Cikarang Barat. "Kawasan 
yang di MM2100 mengarah kemari sudah dicegat-cegatin dan di beberapa sekretariat 
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ditongkrongin TNI dan polisi," kata salah satu pengurus cabang Federasi Sektor Pekerja, 
Percetakan, Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI, saat dihubungi wartawan, 
Senin (5/10). 

 

BURUH DIADANG 

BEKASI --- Ribuan buruh dari kawasan penyangga Ibu Kota yang hendak bertolak ke Jakarta 
diadang aparat kepolisian. Para buruh tersebut berniat memprotes pengesahan RUU Cipta Kerja 
yang dilakukan secara mendadak, kemarin. 

Di Kabupaten Bekasi, ribuan buruh yang berencana menuju Kompleks Parlemen Senayan 
tertahan di kawasan industri MM2100 di Cikarang Barat. "Kawasan yang di MM2100 mengarah 
kemari sudah dicegat-cegatin dan di beberapa sekretariat ditongkrongin TNI dan polisi," kata 
salah satu pengurus cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan, Penerbitan Media dan 
Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI, saat dihubungi wartawan, Senin (5/10). 

Pengurus FSP PPMI ini menuturkan, massa buruh dari Bekasi selain datang dari wilayah MM2100, 
ada juga yang dari Bantargebang, Rawa Pasung, dan kawasan EJIP. Berdasarkan keterangan 
pengurus, ada tiga hingga empat peleton petugas yang berjaga. "Mau maksa keluar dijaga 
beberapa tameng-tameng, padahal kita sudah sangat-sangat menggunakan birokrasi (yang 
ada)," katanya. 

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 
Provinsi Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, rencana demonstrasi tersebut merupakan langkah 
spontanitas dari para buruh. Hal itu menyusul informasi rapat paripurna pengesahan RUU Cipta 
Kerja dilaksanakan kemarin. "Di seluruh serikat pekerja, di kantor-kantor, dan di titik kumpul itu 
diblokir, disekat, kita tidak boleh berangkat (ke Jakarta)," ujar dia. 

Dedi mengatakan, para buruh merasa kecewa dengan para anggota dewan yang dinilai seolah 
ingin RUU Cipta Kerja Om-nibus Law segera diselesaikan. "Kenapa kita saat pandemi begini tidak 
boleh demo, tapi mereka memaksakan pengesahan. Ada apa dengan semua ini?" katanya kesal. 

Sementara itu, buruh di Kabupaten Purwakarta akan ikut menyuarakan penolakan RUU Cipta 
Kerja serentak se Indonesia mulai Selasa (6/10). Rencananya, akan diadakan aksi unjuk rasa 
dan mogok nasional selama tiga hari. Buruh di Kabupaten Karawang juga akan mengikuti aksi 
mogok nasional yang diserukan akan dilakukan pada 6-8 Oktober. 

Ketua SPSI Kabupaten Karawang, Ferry Nuzarli mengatakan, pekerja dengan tegas menolak RUU 
Cipta Kerja, yang isinya banyak yang tidak berpihak pada Pekerja. "Contohnya, nggak ada lagi 
upah sektoral. Kedua, pesangon dari 32 kali 

upah turun jadi 25 kali upah. Nggak ada batasan kontrak kerja itu mau satu bulan juga semaunya 
pengusaha saja, outsourching semua jenis pekerjaan. Jelas itu merugikan kami," tuturnya. Aksi 
di Karawang juga dilakukan di masing-masing pabrik guna mencegah penyebaran Covid-19 dan 
bakal diikuti 200 ribu pekerja. 

Dua pimpinan organisasi Pekerja telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana 
Merdeka, Senin (5/10) siang. Di antaranya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) Said Iqbal. 

Kedua tokoh tersebut terlihat hadir di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.40 WIB. 
Tak seperti biasanya, Said dan Andi diantar masuk ke istana melalui pintu samping. Tadi malam 
(dipanggil)," kata Andi singkat sebelum masuk ke istana, Senin (5/10). 
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Selepas pertemuan, keduanya meninggalkan istana tanpa memberikan penjelasan apa pun. 
Repubtika berusaha menghubungi keduanya, tapi masih belum ada tanggapan. 

Beredar juga telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, kemarin. Surat itu berisi arahan untuk 
mengantisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja oleh buruh. 'Ya benar telegram itu," ujar Kadiv 
Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. 

Argo mengatakan, dikeluarkannya surat telegram tersebut demi menjaga kondusivitas situasi 
keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, pada kondisi 
seperti ini, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi sesuai prinsip hukum Salus 
Populi Suprema LexEsto. 

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya, yang 
menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19. Ini 
juga sejalan dengan maklumat kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," ujar Argo. 

Di antara instruksi kapolri dalam telegram itu adalah agar jajarannya melaksanakan fungsi 
intelijen dan deteksi dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok. 

Selain itu, melakukan pemetaan di perusahaan atau sendang produksi strategis dalam 
mengantisipasi ancaman atau provokasi buruh untuk ikut unjuk rasa. Selanjutnya, mencegah, 
meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan 
penyebaran Covid-19.  eva riantiAjji sukma mediant antarafid: fitriyanzamzami 
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Narasumber 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) RUU Cipta Kerja disetujui untuk 
pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dan semalam sudah 
diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR RI untuk 
disahkan menjadi undang-undang 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati 
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK , sanksi pidana bagi 
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kami yakin ini akan 
dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan 
investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, 
dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita 

 

Ringkasan 

RUU Cipta Kerja telah disetujui DPR dan pemerintah menjadi Undang-Undang dalam Rapat 
Paripurna. Sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui, yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP). 

 



 

194 
 

14 ALASAN PERUSAHAAN BISA MEMECAT KARYAWANNYA, DARI RUGI SAMPAI 
PAILIT 

TRIBUNJABAR.ID - RUU Cipta Kerja telah disetujui DPR dan pemerintah menjadi Undang-Undang 
dalam Rapat Paripurna. Sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui, 
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai 
Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). 

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua 
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 
I dengan pemerintah sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (5/10/2020). 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. 
Adapun dua fraksi menyatakan menolak RUU ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai 
Demokrat. Serikat buruh menganggap sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law bakal merugikan 
posisi tawar pekerja. 

Satu di antaranya adalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja oleh  perusahaan. 

Dikutip dari beleid RUU Cipta Kerja Pasal 154A, bahwa pemerintah membolehkan  perusahaan  
untuk melakukan  PHK  kepada karyawan dengan 14 alasan sebagai berikut:  1. Perusahaan 
melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan  perusahaan  2. 
Perusahaan melakukan efisiensi  3. Perusahaan tutup yang disebabkan karena  perusahaan  
mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun  4. Perusahaan tutup yang 
disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur)  5. Perusahaan dalam keadaan penundaan 
kewajiban pembayaran utang  6. Perusahaan dinyatakan  pailit  berdasarkan putusan pengadilan 
niaga  7. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh  8. Pekerja/buruh 
mengundurkan diri atas kemauan sendiri  9. Pekerja/buruh mangkir selama lima hari kerja atau 
lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis  10. Pekerja/buruh melakukan 
pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan  perusahaan  , atau 
perjanjian kerja bersama  11. Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib  12. Pekerja/buruh 
mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan 
pekerjaannya setelah melampaui batas dua belas bulan  13. Pekerja/buruh memasuki usia 
pensiun  14. Pekerja/buruh meninggal dunia  Jika mengacu pada aturan UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah membolehkan  perusahaan  melakukan  PHK  
dengan alasan sebagai berikut:  1. Perusahaan bangkrut  2. Perusahaan tutup karena merugi  3. 
Perubahan status  perusahaan  Pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja  4. Pekerja/buruh 
melakukan kesalahan berat  5. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun  6. Pekerja/buruh 
mengundurkan diri  7. Pekerja/buruh meninggal dunia  8. Pekerja/buruh mangkir  Ditolak serikat 
buruh  Serikat buruh mengkhawatirkan, aturan  PHK  dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini 
akan membuat posisi pekerja semakin lemah. 

Alasannya, menurut serikat pekerja,  perusahaan  bisa dengan mudah memecat pekerja dengan 
alasan efisiensi atau strategi bisnis sehingga pekerja tak lagi memiliki daya tawar jika keberatan  
PHK  diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan ada 10 isu yang 
diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, 
termasuk soal  PHK  . 

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR 
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak". 
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"Dan semalam sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat 
paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Said Iqbal dalam 
keterangannya. 

Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian 
kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan 
hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. 

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang 
Paripurna DPR, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya 
menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6-8 oktober 
2020 ( Mogok Nasional Oktober 2020) sesuai mekanisme UU Nomor 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu  
PHK  , sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata 
Said Iqbal. 

Tanggapan pemerintah  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengatakan, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi 
nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga. 

Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan 
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, 
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan 
UMKM dan koperasi yang belum optimal. 

Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya 
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. 

Airlangga mengatakan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. 

Mekanisme aturan  PHK  juga disebut tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil 
yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

Sedangkan bagi pelaku usaha, RUU Cipta Kerja diyakini akan memberi manfaat yang mencakup 
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan 
berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. 

Selain itu, Airlangga mengatakan dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/ 
buruh yang lebih baik, akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha. 
Sementara bagi pelaku usaha kata dia, akan mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam 
bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi. 

"Kami yakin ini akan dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan 
kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional 
kita," kata Airlangga. 
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Narasumber 

negative - Raden Pardede (Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid) Jumlah orang yang 
tidak bekerja makin banyak, perusahaan enggan merekrut pekerja , bahkan yang kerja 
dirumahkan 

negative - Raden Pardede (Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-PEN)) Permintaan jauh lebih kecil dari suplai, akibatnya harga turun 
karena permintaan turun. Akibat dari penurunan daya beli itu direfleksikan di mana konsumsi 
dan investasi mengalami kontraksi 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengakui  daya beli  masyarakat saat ini melemah karena pendapatannya menurun. 
Penurunan  pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai 
dampak pandemi Covid-19. 

 

DAMPAK PANDEMI COVID-19, PEMERINTAH AKUI DAYA BELI MASYARAKAT 
MELEMAH 

JAKARTA, - Pemerintah mengakui  daya beli  masyarakat saat ini melemah karena 
pendapatannya menurun. Penurunan  pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan 
kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19. 

"Jumlah orang yang tidak bekerja makin banyak, perusahaan enggan merekrut  pekerja  , bahkan 
yang kerja dirumahkan," kata Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Selain PHK lanjut dia,  penurunan  pendapatan juga disebabkan pengurangan gaji hingga 
turunnya omzet usaha. 
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Menurut Raden, indikator pendapatan masyarakat menurun itu antara lain penurunan 
perdagangan industri ritel, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar petan, dan 
penurunan pendapatan pekerja. 

Dia menjelaskan, penurunan daya beli masyarakat itu sejalan dengan laju inflasi saat ini yang 
rendah bahkan terkontraksi 0,1 persen pada Juli 2020,  kontraksi  alias deflasi 0,05 persen pada 
Agustus dan September 2020. 

Dengan kondisi itu, kata dia, saat ini memasuki deflasi atau harga tidak mengalami kenaikan 
karena sepi permintaan. 

Begitu juga pertumbuhan ekonomi menurun, imbuh dia, bahkan mengalami kontraksi 5,32 
persen pada  kuartal  II 2020 dan diproyeksikan kembali kontraksi meski membaik mencapai 2 
persen pada kuartal III 2020. Meski diproyeksi terjadi perbaikan pada kuartal ketiga 2020, 
pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam dua kuartal berturut-turut merupakan resesi ekonomi. 

"Permintaan jauh lebih kecil dari suplai, akibatnya harga turun karena permintaan turun. Akibat 
dari penurunan daya beli itu direfleksikan di mana konsumsi dan investasi mengalami kontraksi," 
katanya. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja 
formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta. Dari jumlah itu, 
data yang sudah disaring melalui BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,14 juta pekerja terdampak 
dengan rincian pekerja formal dirumahkan mencapai 1,13 juta, pekerja formal di-PHK 383 ribu 
dan pekerja informal terdampak mencapai 630 ribu orang. 
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Judul Jangan Ada Suara Tersumbat 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Omnibus Law 
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Warna Warna 

AD Value Rp 49.860.000 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

UU CIPTA Kerja menjadi trending topic di media sosial, kemarin. Di trending sepuluh besar, ada 
sekitar enam tanda pagar atau tagar mengenai isu ini. Isinya mempertanyakan sikap DPR 
mengesahkan UU ini. Lepas dari substansinya, karena UU ini mengundang prokontra, 
pengesahan ini menggambarkan ada jarak yang semakin jauh antara rakyat dengan para 
wakilnya. Ada saluran yang tersumbat. Terutama dengan para buruh yang kemarin menolak 
pengesahan UU ini lewat aksi demo. 

 

JANGAN ADA SUARA TERSUMBAT 

UU CIPTA Kerja menjadi trending topic di media sosial, kemarin. Di trending sepuluh besar, ada 
sekitar enam tanda pagar atau tagar mengenai isu ini. Isinya mempertanyakan sikap DPR 
mengesahkan UU ini. Lepas dari substansinya, karena UU ini mengundang prokontra, 
pengesahan ini menggambarkan ada jarak yang semakin jauh antara rakyat dengan para 
wakilnya. Ada saluran yang tersumbat. Terutama dengan para buruh yang kemarin menolak 
pengesahan UU ini lewat aksi demo. 

Sumbatan ini menyangkut trust. Kepercayaan yang luntur. Kalau kondisi ini berlanjut, tentu saja 
kurang baik bagi kehidupan politik. Aspirasi yang tersumbat kurang sehat bagi demokrasi. Juga 
bisa menimbulkan beragam dampak. 

Kondisi Ini mulai terlihat ketika UU KPK direvisi, akhir tahun lalu. Saat itu, pemerintah dan DPR 
mengklaim. UU KPK yang baru akan memperkuat KPK, tapi publik, lewat aksi demo berjilid-jilid 
di banyak daerah, menilai sebaliknya: UU tersebut justru memperlemah KPK. 

Lalu ada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada 12 Mei 
lalu. Pengesahan UU ini juga menuai prokontra.  

Pro kontra lainnya muncul saat pengesahan UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. UU ini dinilai memberikan hak imun 
atau kekebalan kepada penyelenggara negara. Lewat UU ini, pejabat tak dapat dituntut perdata 
maupun pidana asalkan kebijakan tersebut didasari iktikad baik. Dengan demikian, korupsi atau 
bukan, menjadi wilayah abu-abu lewat "iktikad baik" itu. 
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Yang terbaru: UU Cipta Kerja. UU ini klastemya banyak. Ada sembilan. Di masing-masing klaster 
ada banyak sekali pasal dan ayat. Ribuan. Yang paling heboh tentang ketenagakerjaan yang 
kemudian mengundang aksi buruh. 

Kita selalu berharap, ke depan tidak ada lagi UU kontroversi yang mengundang kegaduhan. Para 
wakil rakyatnya benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, bukan yang lain. Karena, hilangnya 
kepercayaan adalah bencana bagi demokrasi yang bisa berdampak luas. 

Kita juga berharap, para wakil rakyat melahirkan UU jangka panjang, bukan jangka pendek untuk 
kepentingan sesaat atau lima tahunan. Karena, bisa saja, kebijakan atau UU yang dilahirkan 
sekarang, yang didukung sepenuh hati, suatu saat akan Anda tentang habis-habisan. 
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Narasumber 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita 
simak bersama, sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

neutral - Azis Syamsuddin (anggota DPR) Setuju 

negative - Airlangga Hartarto (ketua umum Partai Golkar) Dengan demikian, bagi Pekerja atau 
buruh yang alami PHK, bisa tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari Hlm- 
7 pekerjaan baru yang lebih sesuai 

negative - KH Muhyiddin Junaidi (Wakil Ketua Umum MUI) Pandangan dan sikap MUI dan ormas-
ormas yang menolak omnibus law adalah bukti bahwa mereka masih punya rasa tanggung jawab 
untuk memiliki, mengawal, dan menjaga negara ini dari kemusnahan dan kehancuran 

 

Ringkasan 

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi 
undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang IV Tahun 
Sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore. "Perlu kami 
sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak bersama, sekali lagi saya memohon persetujuan 
di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang 
memim-pin rapat, Senin (5/10). "Setuju," kata anggota DPR yang hadir serentak, diikuti dengan 
ketukan palu. 

 

UU CIPTAKER DISAHKAN 

JAKARTA --- DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) 
menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang IV 
Tahun Sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore. 
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"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak bersama, sekali lagi saya memohon 
persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin yang memimpin rapat, Senin (5/10). "Setuju," kata anggota DPR yang hadir 
serentak, diikuti dengan ketukan palu. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan hasil rapat 
Baleg DPR bersama pemerintah sebelumnya. Hasilnya, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja 
disahkan menjadi undang-undang. 

Sementara, Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak 
RUU Cipta Kerja disahkan. Mereka menilai pembahasan RUU terburu-buru, tak memberikan 
akses pada masyarakat, dan sejumlah pasalnya bermasalah. 

Dalam sidang kemarin, Fraksi PAN merevisi sikap mereka dengan memberikan catatan penolakan 
terhadap pasal pengurangan pesangon buruh dari 32 gaji menjadi 26 kali gaji. Sementara itu, 
Fraksi Demokrat melakukan walk out karena tak diizinkan meneruskan paparan soal keberatan 
mereka. 

Pihak DPR mengeklaim draf terbaru telah mengakomodasi keberatan serikat buruh. DPR dan 
pemerintah sepakat upah minimum kabupaten/kota (UMK) tetap dijalankan dengan syarat atau 
kriteria tertentu. UMK juga tetap ada, menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokkan secara 
sektoral. 

Poin lain yang juga disetujui adalah soal jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP), jaminan hari tua, 
dan jaminan kecelakaan kerja. Semua jaminan kehilangan Pekerjaan ini pada intinya disetujui 
untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenaga-kerjaan. 

Supratman yang juga ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja menegaskan, beleid itu tidak 
akan menghilangkan hak cuti haid dan hamil. Selain itu, persoalan pemutusan hubungan kerja 
(PHK) tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Draf RUU Ciptaker merupakan usulan pemerintah. RUU ini merupakan tindak lanjut keinginan 
Presiden .Joko VVidodo memiliki omnibus law alias regulasi sapu jagat untuk menggenjot 
perekonomian. 

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. Adapun yang diatur mencakup kewenang-an 
perizinan dan tata mang yang lebih teipusat, penyederhanaan perizinan, pemberdayaan UMKM 
dan koperasi, ketenagakerjaan, zona perekonomian, serta riset dan teknologi. 

Dengan pengesahan kemarin, tak sampai sembilan bulan RUU Cipta Kerja dibahas di DPR sejak 
draf awal diserahkan pemerintah pada 12 Februari lalu. Sebanyak 64 rapat dilakukan sebelum 
pengesahan. Sedikitnya 8.000 daftar inventaris masalah diklaim selesai dalam jangka waktu 
tersebut. 

Pada Sabtu (3/10), Baleg DPR melakukan rapat di luar hari kerja hingga malam hari dan 
menyepakati RUU Ciptaker akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan pada Kamis (8/10). 
Namun, rapat pimpinan DPR pada Senin (5/10) pagi kemudian menyepakati disegerakannya 
sidang paripurna. Badan Musyawarah juga menyepakati RUUCiptaker diloloskan ke paripurna. 

Selepas pengesahan kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
menyebutkan, keberadaan UU Cipta Kerja akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara 
berpenghasilan menengah dengan memanfaatkan bonus demografi. Beleid ini dinilai mampu 
menyelesaikan permasalahan terbesar Indonesia, yaitu hiper-regulasi untuk menciptakan 
lapangan kerja. 
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Menurut Airlangga, UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan merevisi beberapa undang-undang 
eksisting yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus sebagai instrumen 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Airlangga meyakini, dengan 
disahkannya RUU, berbagai dampak positif bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Dengan demikian, bagi Pekerja atau buruh yang alami PHK, bisa tetap terlindungi dalam jangka 
waktu tertentu sambil mencari Hlm- 7 pekerjaan baru yang lebih sesuai," kata Airlangga yang 
juga menjabat ketua umum Partai Golkar itu. Menurut Airi angga, UU Cipta Kerja memungkinkan 
pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dan kepastian hukum. 

RUU Ciptaker ini sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk ormas Islam, 
serikat buruh, persatuan petani, dan aktivis lingkungan hidup. "Pandangan dan sikap MUI dan 
ormas-ormas yang menolak omnibus law adalah bukti bahwa mereka masih punya rasa 
tanggung jawab untuk memiliki, mengawal, dan menjaga negara ini dari kemusnahan dan 
kehancuran," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, kemarin. 

Ia juga menyesalkan legislator dan pemerintah yang terkesan mengabaikan berbagai penolakan 
yang mengemuka terkait regulasi tersebut. Semestinya, kata Muhyiddin, yang ditunjukkan 
parlemen itu membuat rakyat merasa tidak lagi punya wadah untuk menyampaikan keluh 
kesahnya.  fujieka permana ed:titrryan zamzami 

caption: DISAHKAN Para menteri berfoto bersama dengan pimpinan DPR seusai pengesahan 
RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta. Senin (5/10). 
Dalam rapat paripurna tersebut. RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi undang-
undang. 
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Narasumber 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jika tak 
ada RUU Cipta Kerja, daya saing pencari kerja kita relatif rendah dibandingkan dengan negara 
lain. Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif dan penduduk kita yang 
tak bekerja akan semakin tinggi 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Justru dengan UU ini 
negara hadir dalam hubungan industrial. Pancasila hadir dalam hubungan tripartit antara 
pemerintah, buruh, dan pengusaha, yakni dengan dikeluarkannya JKP (Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan) 

 

Ringkasan 

Keputusan DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU memicu respons 
berbeda. Di satu sisi, RUU itu dinilai merugikan pekerja. Di sisi lain, pemerintah dan DPR yakin 
RUU itu akan memperlancar investasi serta membuka lapangan kerja baru. Keberatan atas RUU 
itu, setelah diundangkan, bisa melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sidang Paripurna DPR, 
Senin (5/10/2020), di Kompleks Parlemen, menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
disahkan menjadi UU. Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang I b2019-2020 
ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan, yakni pada 8 Oktober 2020, dengan pertimbangan 
ancaman Covid-19 yang semakin masif. 

 

DPR DAN PEMERINTAH YAKIN 

Keputusan DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU memicu respons 
berbeda. Di satu sisi, RUU itu dinilai merugikan pekerja. Di sisi lain, pemerintah dan DPR yakin 
RUU itu akan memperlancar investasi serta membuka lapangan kerja baru. Keberatan atas RUU 
itu, setelah diundangkan, bisa melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sidang Paripurna DPR, 
Senin (5/10/2020), di Kompleks Parlemen, menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
disahkan menjadi UU. Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang I b2019-2020 
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ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan, yakni pada 8 Oktober 2020, dengan pertimbangan 
ancaman Covid-19 yang semakin masif. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut 
baik pengesahan RUU itu. RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mendorong perekonomian dan 
investasi melalui pen-ciptaan serta perluasan lapangan kerja. 

RUU itu dinilainya mampu menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala masuknya 
investasi, yakni tumpang tindih aturan dan perizinan. RUU ini diharapkan akan mendorong 
peningkatan investasi 6,6 persen hingga 7 persen untuk membangun usaha baru dan 
mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga pun akan 
meningkat di kisaran 5,4 persen sampai 5,6 persen. 

"Jika tak ada RUU Cipta Kerja, daya saing pencari kerja kita relatif rendah dibandingkan dengan 
negara lain. Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif dan penduduk kita 
yang tak bekerja akan semakin tinggi," katanya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airi angga Gitu  menegaskan, salah satu alasan 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat ialah memprioritaskan program penanganan 
pandemi Covid-19. Hal ini dikatakan Airlangga menyusul walk outnya Fraksi Partai Demokrat 
dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 
(5/10). 

Airlangga Hartarto, yang mewakili pemerintah dalam pengesahan RUU itu bersama sembilan 
menteri lain, menyatakan, RUU Cipta Kerja dibuat untuk memprioritaskan program penanganan 
pandemi Covid-19. Masukan dari fraksi menjadi masukan bagi pemerintah. Penyusunan RUU itu 
dilakukan melalui kajian dan pemerintah juga mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam 
membuka investasi serta penciptaan lapangan kerja. 

Terkait masukan soal hak buruh, Airlangga mengatakan, hal itu telah terlindungi dalam UU yang 
baru tersebut. "Justru dengan UU ini negara hadir dalam hubungan industrial. Pancasila hadir 
dalam hubungan tripartit antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, yakni dengan 
dikeluarkannya JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)," ujarnya. 

Kesejahteraan buruh 

Di sisi lain, RUU Cipta Kerja yang pembahasannya dikebut sekitar enam bulan terakhir dinilai 
memuat sejumlah ketentuan yang mereduksi hak dan perlindungan buruh dalam hubungan 
industrial. RUU yang dibuat demi menarik investasi di tengah pandemi itu dipandang 
mempermudah pemutusan hubungan kerja, memberikan ketidakpastian kerja, serta membebani 
negara. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesk Timboel Siregar, Senin, mengatakan, 
RUU Cipta Kerja memperburuk wajah hubungan industrial yang banyak diwarna konflik dan 
merugikan buruh Di tengah ketidakpastian pan-demi Covid-19, kehadiran RUU itu kian mereduksi 
perlindungan dan kesejahteraan buruh. 

RUU Cipta Kerja, antara lain, memudahkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Pasal 161 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
mengatur keharusan pengusaha memberikan surat peringatan tiga kali sebelum melakukan PHK 
terhadap pekerja dihapus dalam RUU Cipta Kerja. 

Timboel juga menyoroti sejumlah ketentuan krusial yang justru dilepas oleh DPR ke tangan 
pemerintah untuk diatur di peraturan pemerintah. Pembahasan rancangan PP umumnya 
dilakukan secara sepihak dan tertutup oleh pemerintah. 
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Sejumlah ketentuan membuat buruh bisa terombang-ambing tanpa kepastian menjadi pekerja 
tetap. Pasal 59 dan Pasal 65 mengenai pekerja kontrak dan pekerja alih daya tak mengatur batas 
jangka waktu kontrak. Pada UU Ketenagakerjaan lama, pekerja hanya bisa dikontrak paling lama 
tiga tahun dengan aturan paling lama dua tahun dan diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 
paling lama satu tahun. 

Dalam RUU Cipta Kerja, penyelesaian pekerjaan kontrak ditentukan dalam waktu yang tak terlalu 
lama. Ketentuan lanjut mengenai jangka waktu dan batas waktu kontrak serta jenis dan sifat 
pekerjaan yang bisa dikontrak diatur dengan PP. Hal ini membuat buruh terancam tak diangkat 
jadi pekerja tetap. Buruh kontrak dan alih daya kian terancam, tanpa jaminan. 

Sebagai bentuk protes, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan berunjuk rasa dan mogok 
pada 6-8 Oktober 2020. 

25 kali upah 

Ketentuan lain yang menjadi sorotan adalah berkurangnya pesangon bagi buruh, dari 
sebelumnya maksimal 32 kali upah, pesangon berkurang menjadi 25 kali upah. Perusahaan 
membayarkan 16 kali upah pekerja. Negara menanggung 9 kali upah lewat skema JKP. 

Dalam Pasal 42 Ayat 2 RUU Cipta Kerja disebutkan, modal awal untuk program JKP ditetapkan 
paling sedikit Rp 6 triliun yang dianggarkan dalam APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian pesangon akan diatur dalam PP. 

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) 
Misbah H asan menilai, regulasi pesangon itu akan membebani keuangan negara dalam jangka 
menengah dan panjang. Regulasi baru itu juga berpotensi membuat kebijakan PHK lebih berani 
diambil. 

BP Jamsostek mengaku belum mengetahui detail rencana skema program JKP. Deputi Direktur 
Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BP Jamsostek I rvansyah Utoh Banja mengatakan 
masih perlu membahas dengan pemerintah terkait simulasi perhitungan besaran iuran dan 
manfaat, termasuk sumber pendanaannya. 

Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang juga Ketua Badan Legislasi DPR Suprat-man Andi Agtas 
membantah RUU itu merugikan pekerja. Substansi RUU tersebut diklaim meningkatkan 
perlindungan kepada pekerja. Salah satu aturan yang melindungi pekerja ialah adanya JKP yang 
dikelola melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan yang sepenuhnya ditanggung negara. 

Setelah pengesahan RUU itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka 
kepada serikat buruh. Pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi orang 
yang bekerja dan memberikan kesempatan kepada orang yang masih menganggur. 

(AG E/REK/K RN/MT K/DAN/ FRD/FAI/JOG/VTO/NDU/HRS/ IKI/NIK/MEL/XTI/IDO) 

Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja 

Senin, 8 September 2020 

Pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Panitia Kerja selesai dilakukan. 

I Selasa, 9 September 2020 

Pembahasan RUU Cipta Kerja dilanjutkan di tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. 

Sabtu, 3 Oktober 2020_____________________________ 
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* Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan RUU Cipta Kerja lewat rapat pengambilan keputusan 
tingkat satu. 

* RUU Cipta Kerja dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat dua, yakni 
pengambilan keputusan agar RUU Cipta Kerja ditetapkan sebagai undang-undang. 

* Dalam pandangan minifraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera yang menolak RUU Cipta Kerja ditetapkan untuk dibawa ke paripurna. 

Senin, 5 Oktober 2020_____________________________ 

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Dari sembilan fraksi di 
DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak RUU Cipta 
Kerja disahkan menjadi UU. 

Sumber. Pemberitaan Kompas. Diolah Litbang Kompas/D E W 

0 

1N H M iltAKI K: AN DKI 

caption: 

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju bersiap berfoto bersama pimpinan DPR pada akhir 
Rapat Paripurna DPR masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, Senin (5/10/2020), di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna itu menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan 
menjadi undang-undang. 

Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak menggelar unjuk rasa di Jalan Gejayan, 
Sleman, DI Yogyakarta, Senin (5/10/2020) malam. Aksi ini terkait dengan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. 
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Judul Demo Buruh Dimulai Harus Patuhi Prokes Covid-19 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis NOVIANTI NURULLIAH 

Tanggal 2020-10-06 05:07:00 

Ukuran 275x185mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 90.750.000 

News Value Rp 453.750.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Kaum buruh kecewa dan marah 
kepada DPR RI karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat dimana rakyat 
khususnya kaum buruh jelas menolak omnibus law RUU Cipta Kerja khususnya klaster 
ketenagakerjaan 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Dalam situasi pandemi seperti 
ini kami menilai omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan menjawab persoalan ekonomi maupun 
investasi karena dengan terus meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia investor pun 
tidak akan masuk ke Indonesia, justru seharusnya pemerintah dan DPR RI fokus pada 
penanganan Covid-19. Faktanya justru sebaliknya malah kebut pembahasan dan pengesahan 
omnibus law RUU Cipta Kerja 

negative - Asep Ja-maludin (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Seluruh anggota SB/SP 
di kota Cimahi, yakni SBSI 92, SPSI, SPN, SPMI dan KASBI, berikut masyarakat buruh yang tidak 
berserikat akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Akan ada rencana misalkan berita-berita rencana 
mogok dari buruh dan seba-gainya kita imbau kita saling memahami dengan cara-cara dialog, 
cara-cara baik dalam menyampaikan aspirasi, tidak perlu dengan kerumunan karenanya kita 
imbau untuk kita melaksanakan apapun kegiatan dengan protokol kesehatan 

positive - Irjen Rudy Sufahriadi (Kapolda Jabar) Kami tetap melakukan pelayanan pada 
masyarakat tapi harus diingat adalah kegiatan apapun selama ini perhatikan protokol kesehatan. 
Diimbau para buruh nanti yang demo perhatikan protokol kesehatan dan saya berharap berjalan 
tertib 
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Ringkasan 

Puluhan ribu  buruh  dari sejumlah serikat kerja di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat akan 
melakukan  aksi unjuk rasa  dan  mogok nasional  mulai tanggal 5-8 Oktober mendatang. Ketua 
Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat yang juga Presidium Aliansi Gerakan 
Kesejahteraan Nasional (Gekanas), Roy Jinto, mengatakan, aksi tersebut, sebagai bentuk 
penolakan menyusul akan disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang merupakan hasil pembahasan antara Panitia Kerja (Panja) 
dan pemerintah pada Kamis (8/10/2020) mendatang. 

 

DEMO BURUH DIMULAI HARUS PATUHI PROKES COVID-19 

BANDUNG, (PR) --- Buruh dan pekerja di Jawa Barat kecewa dengan sikap mayoritas DPR RI 
yang sepakat dengan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mereka sama sekali tidak 
menunjukkan keberpihakan pada kaum pekerja. Atas kekecewaan tersebut, buruh menyatakan 
akan melakukan aksi nasional penolakan dengan cara melakukan demontrasi. 

"Kaum buruh kecewa dan marah kepada DPR RI karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai 
wakil rakyat dimana rakyat khususnya kaum buruh jelas menolak omnibus law RUU Cipta Kerja 
khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Roy Jinto Ferianto Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP 
TSK SPSI/Presedium Aliansi Gekanas, Senin (5/10/2020). 

Dikatakan Roy, pembahasan terus dilakukan DPR baik pada hari libur sampai tengah malam. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa RUU Cipta Kerja ini sedang kejar tayang sehingga pembahasan 
terus dilakukan di 

tengah pandemi Covid-19. 

"Dalam situasi pandemi seperti ini kami menilai omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan 
menjawab persoalan ekonomi maupun investasi karena dengan terus meningkatnya angka 
positif Covid-19 di Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia, justru seharusnya 
pemerintah dan DPR RI fokus pada penanganan Covid-19. Faktanya justru sebaliknya malah 
kebut pembahasan dan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja," ujar dia. 

Menurut Roy, pada 6 sampai 8 Oktober 2020 kaum buruh akan melakukan aksi nasional untuk 
menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Aksi ini upaya terakhir kaum buruh untuk menjegal agar 
Omnibus law RUU Cipta Kerja ini tidak disahkan. 

Aksi kaum buruh dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945, UU 9/1998 dan 
pasal 4 UU 21/2000, dengan tetap melaksanakan protokol Covid-19 dengan memakai masker, 
bawa handsanitizer, jaga jarak, dan lainnya serta 

akan berjalan secara tertib dan damai. 

Dari Cimahi, buruh Kota Cimahi dari berbagai serikat buruh/serikat Pekerja (SB/SP) bakal gelar 
aksi unjuk rasa dan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. Buruh meminta RUU Cipta Kerja 
tak diresmikan karena menindas hak-hak buruh. 

"Seluruh anggota SB/SP di kota Cimahi, yakni SBSI 92, SPSI, SPN, SPMI dan KASBI, berikut 
masyarakat buruh yang tidak berserikat akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional," 
ujar Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin, Senin 
(5/10/2020). 

Imbauan 
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Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, apapun yang teijadi 
di situasi saat ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menahan diri. 

"Akan ada rencana misalkan berita-berita rencana mogok dari buruh dan seba-gainya kita imbau 
kita saling memahami dengan cara-cara dialog, cara-cara baik dalam 

menyampaikan aspirasi, tidak perlu dengan kerumunan karenanya kita imbau untuk kita 
melaksanakan apapun kegiatan dengan protokol kesehatan," ujar Ridwan di Gedung Sate, Kota 
Bandung, Senin (5/10/2020). 

Senada dengan Ridwan, Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi mengatakan, terkait dengan 
masalah demo buruh soal omnibus law, Polda Jabar sudah menyiapkan pengamanan. 

"Kami tetap melakukan pelayanan pada masyarakat tapi harus diingat adalah kegiatan apapun 
selama ini perhatikan protokol kesehatan. Diimbau para buruh nanti yang demo perhatikan 
protokol kesehatan dan saya berharap berjalan tertib," kata dia. 

Pada kesempatan tersebut, Komite Penanggulangan Covid-19 Jabar memaparkan dari sisi 
pelanggaran sampai tanggal 2 Oktober kurang lebih ada 639.000 pelanggaran dan mayoritas 
90% masih pelanggaran perorangan yang telah dihukum secara ringan. (Novianti Nurulliah, Ririn 
Nur Febriani) *** 

caption- 

POSTER penolakan omnimbus law terpasang di kawasan Jalan Cikapayang, Kota Bandung, Senin 
(5/10/2020). Para buruh menyatakan akan melakukan aksi nasional penolakan dengan cara 
melakukan demontrasi terkait sikap mayoritas DPR RI yang sepakat dengan pengesahan 
omnimbus law RUU Cipta Kerja. * 
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Judul Anak Buah Panas-panasan Di DPR, Bosnya Ngadem Di Istana Negara 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&8 

Jurnalis Sar 

Tanggal 2020-10-06 05:06:00 

Ukuran 214x266mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 134.820.000 

News Value Rp 1.348.200.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP) Cuma tukar 
pikiran dengan serikat buruh. Tidak berhubungan dengan demo. Itu (demo buruh) adalah ruang 
dalam berdemokrasi. (Pertemuan itu) bukan untuk meredam demo tanggal 8 

 

Ringkasan 

ADA pemandangan menarik saat kalangan buruh menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang dilakukan DPR, kemarin. Para buruh yang tak peduli 
dengan serangan Corona  dan terik matahari, berbaris di jalan-jalan. Ada yang di depan Gedung 
DPR, ada juga yang tersebar di daerah lainnya. Sementara itu, dua bos para buruh itu, justru 
berangkat ke Istana Negara yang adem dan asri. 

Keputusan untuk mengesahkan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang disepakati dalam sidang 
paripurna DPR, kemarin. Tercatat, 7 fraksi menyetujui RUU tersebut menjadi UU, sedangkan 2 
fraksi yakni PKS dan Demokrat mengambil sikap menolak. 

Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung pewakilan pemerintah. Di antaranya, Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri 

 

ANAK BUAH PANAS-PANASAN DI DPR, BOSNYA NGADEM DI ISTANA NEGARA 

ADA pemandangan menarik saat kalangan buruh menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang dilakukan DPR, kemarin. Para buruh yang tak peduli 
dengan serangan Corona dan terik matahari, berbaris di jalan-jalan. Ada yang di depan Gedung 
DPR, ada juga yang tersebar di daerah lainnya. Sementara itu, dua bos para buruh itu, justru 
berangkat ke Istana Negara yang adem dan asri. 

Keputusan untuk mengesahkan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang disepakati dalam sidang 
paripurna DPR, kemarin. Tercatat, 7 fraksi menyetujui RUU tersebut menjadi UU, sedangkan 2 
fraksi yakni PKS dan Demokrat mengambil sikap menolak. 
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Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung pewakilan pemerintah. Di antaranya, Menko 
Perekonomian Airlangga I lartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri 

Hukum dan H AM Yasonna Laoly. 

''Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripuma ini, bisa 
disepakati?" kata Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin selaku pemimpin Sidang Paripurna. Aziz 
langsung mengetuk palu, usai peserta rapat menyatakan setuju. 

Sementara itu, di luar Gedung DPR, aksi penolakan sejumlah organisasi buruh tetap terjadi. 
Namun, unjuk rasa para buruh tidak lagi terkonsentrasi di depan Gedung DPR. Ada yang sempat 
sampai ke Jalan Pemuda Senayan, lantas diperintahkan pihak kepolisian untuk putar balik. 

Begitupun dengan serikat pekerja yang berasal dari wilayah Bekasi. Para buruh sudah dicegat 
sebelum berhasil masuk ke Jakarta. Beberapa sekretariat buruh di kawasan industri itu 
ditongkrongi TNI dan Polisi. Meskipun tidak bisa berangkat, para buruh ini tetap menggelar 
demonstrasi menolak RUU yang disingkat Ciptaker itu. 

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, kenapa menahan 
buruh untuk demo di DPR. Alasannya adalah PSBB di DKI Jakarta. "Izin keramaiannya tidak kita 
berikan kepada para pendemo," ujar Yusri, di Polda Metro Jaya, kemarin. 

Sementara itu, di Istana Negara, dua bos serikat pekerja diketahui menghadap Presiden Jokowi, 
kemarin. Pertama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani 
Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) Said Iqbal. 

Usai pertemuan, tidak banyak informasi yang disampaikan dua pimpinan organisasi buruh 
terbesar di Indonesia itu. Andi Gani hanya menjawab dua kata, ketika menjawab pertanyaan: 
sejak kapan dipanggil bertandang ke Istana? "Tadi malam," jawabnya singkat, sambil 
melambaikan tangan, berlalu seiring mobil listrik berstiker logo HUT RI ke-75 itu tancap gas. 

Apa ada kaitannya kedua bos buruh itu ke Istana dengan demo RUU Ciptaker? Tenaga Ahli 
Utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, pertemuan Jokowi 
dengan 2 bos serikat pekerja ini adalah silaturahmi biasa. Namun, ia tidak menampik, dalam 
pertemuan itu turut membahas persoalan UU Ciptaker dan rencana aksi demo dan mogok buruh. 

Meskipun tidak spesifik. 

"Cuma tukar pikiran dengan serikat buruh. Tidak berhubungan dengan demo. Itu (demo buruh) 
adalah ruang dalam berdemokrasi. (Pertemuan itu) bukan untuk meredam demo tanggal 8," 
kata Donny, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Menurutnya, pengesahan RUU Ciptaker yang sempat ditunda oleh Presiden Jokowi, April lalu, 
sudah melewati proses yang maksimal dalam menyerap aspirasi dari berbagai kelompok 
kepentingan. Termasuk kelompok buruh. Jika masih ada yang tidak puas, ia menyarankan agar 
menempuh jalur hukum lain, yakni judicial review. 

Di tempat terpisah, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat bicara soal rencana buruh 
menggelar mogok nasional terkait pengesahan RUU Ciptaker. Ida meminta para buruh 
memikirkan ulang rencana tersebut. 

Politisi PKB itu mengklaim pemerintah sudah banyak mengakomodir aspirasi buruh di dalam UU 
Ciptaker. Terkait aturan PKWT, outsourcing dan syarat PHK yang dipersoalkan, kata Ida, semua 
masih mengacu pada UU lama. Sedangkan soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. 
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"Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. 
Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang," kata Ida, seraya mengingatkan 
bahaya berkerumun di tengah pandemi Covid-l9. "Jangan ambil resiko membahayakan nyawa 
kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," pintanya.  
sar 

caption- 

TERIMA LAPORAN: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham, 
Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari 
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada 
Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. 
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Judul Cuti Hamil dan Cuti Haid Tak Hilang di UU Cipta Kerja, Ini 
Penjelasannya 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/cuti-hamil-dan-cuti-haid-tak-
hilang-di-uu-cipta-kerja-ini-penjelasannya 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2020-10-06 05:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Mekanisme PHK juga 
tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja 
tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sudah disahkan DPR menjadi undang-undang 
pada Senin (5/10/2020) hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
pun menjamin RUU Cipta Kerja tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil 
yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

 

CUTI HAMIL DAN CUTI HAID TAK HILANG DI UU CIPTA KERJA, INI 
PENJELASANNYA 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sudah disahkan 
DPR menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020) hari ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjamin RUU Cipta Kerja 
tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan. ( hak cuti haid dan cuti hamil masih ada di UU Cipta Kerja )  Aturan RUU Cipta 
Kerja, Pemerintah Membolehkan Perusahaan Mem-PHK Karyawan dengan 14 Alasan Ini  SAH! 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Meski Memantik Demonstrasi Berjilid-
jilid  Selain itu, mekanisme  pemutusan hubungan kerja  (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan 
yang diatur dalam UU yang sudah ada. 

"Mekanisme PHK juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 
Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan  hak cuti haid dan cuti hamil  yang telah diatur 
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dalam UU Ketenagakerjaan," jelas Airlangga ketika memberikan paparan seusai pengesahan 
RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020). 

Di dalam  UU Cipta Kerja, pasal mengenai hak cuti pekerja tertuang dalam pasal 79 Bab 
Ketenagakerjaan. Namun demikian, tidak ada klausul dalam beleid tersebut yang menjelaskan 
mengenai cuti haid atau melahirkan. Di dalam pasal 79 ayat (1) draft RUU tersebut dijelaskan, 
pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. 

Selanjutnya dijelaskan, waktu istirahat untuk di antara jam kerja diberikan paling sedikit 
setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat tidak 
termasuk dalam jam kerja. 

Sementara itu untuk istirahat mingguan diatur satu hari untuk enam hari dan kerja dalam satu 
minggu. Di sisi lain, untuk cuti wajib tahunan wajib diberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah 
pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan atau satu tahun. 

"Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama," tulis ayat (4) pasal tersebut. 

Adapun selain waktu istirahat dan cuti yang telah dijelaskan di atas, perusahaan dapat 
memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja sama. Berdasarkan naskah  UU Cipta Kerja  yang diterima Kompas.com dari 
Badan Legislasi DPR, Senin (5/10/2020), ketentuan Pasal 79 yang mengatur waktu istirahat dan 
cuti pekerja diubah. 

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) dalam Bab IV  UU Cipta Kerja  mengatur, pekerja wajib diberikan 
waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. 

Ketentuan ini mengubah aturan dalam UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, pekerja wajib 
diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau dua 
hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu. 

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja 
selama enam tahun berturut-turut. 

Pasal 79 ayat (3)  UU Cipta Kerja  hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari 
kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. 

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang 
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Adapun UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan istirahat panjang 
sekurang-kurangnya dua bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-
masing satu bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja enam tahun berturut-turut. 

Ketentuan ini berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja enam tahun. 

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 79 ayat (2) huruf (d). 

Pada dua ayat lainnya, disebutkan hak istirahat panjang berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja 
di perusahaan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri. 
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Judul Tidak Menghilangkan Cuti Hamil 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis Tribunnews 

Tanggal 2020-10-06 05:03:00 

Ukuran 277x144mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 54.015.000 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) RUU tentang Cipta Kerja 
tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Dengan tidak mengurangi 
manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), 
dan JP . (Jaminan Pensiun) yang tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Dengan tidak mengurangi 
manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), 
dan JP . (Jaminan Pensiun) yang tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Pembahasan DIM dilakukan 
oleh panitia kerja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk 
mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April sampao 3 Oktober 2020 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Pembahasan DIM dilakukan 
oleh panitia kerja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk 
mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April sampao 3 Oktober 2020. 

negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri) Sebab, 
apabila RUU Cipta Kerja tidak dilakukan maka daya saing pencari kerja kita relatif rendah 
dibanding negara lain 

negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Bidang Hubungan Internasional) Sebab, apabila RUU Cipta Kerja tidak dilakukan maka daya 
saing pencari kerja kita relatif rendah dibanding negara lain. 

negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Bidang Hubungan Internasional) Maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin 
tinggi, yang akhirnya Indonesia akan terjebak dalam middle income trap 

negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Bidang Hubungan Internasional) Maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin 
tinggi, yang akhirnya Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. 
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Ringkasan 

Cuti haid dan hamil bagi pekerja  tidak dilarang dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam 
rapat paripurna DPR Senin (5/10). "RUU tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid 
dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR 
Supratman Andi Agtas, Senin (5/10). Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 
persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam UU tentang Ketenagakerjaan. Untuk peningkatan 
perlindungan kepada pekerja , pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP). 

 

TIDAK MENGHILANGKAN CUTI HAMIL 

Cuti haid dan hamil bagi pekerja  tidak dilarang dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam 
rapat paripurna DPR Senin (5/10). "RUU tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid 
dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR 
Supratman Andi Agtas, Senin (5/10). 

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam 
UU tentang Ketenagakerjaan. Untuk peningkatan perlindungan kepada pekerja, pemerintah 
menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), 
JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) yang tidak menambah beban iuran dari 
pekerja atau pengusaha." ujar Supratman. 

RUU Cipta Kerja, kata Supratman. merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode 
omnibus law. Terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal, yang berdampak terhadap 1203 Pasal dari 79 
UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

"Pembahasan DIM dilakukan oleh panitia kerja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan 
prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April sampao 3 Oktober 2020." 
ujar Supratman. 

Selain itu. ada sejumlah poin yang telah disetujui selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Beberapa 
di antaranya terkait pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Terkait Upah 
Minimum Kabupaten /Kota (UMK). pemerintah dan DPR juga sepakat untuk tetap dijalankan 
dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelom-
pokan secara sektoral. 

Kerek daya saing Pengusaha meyakini pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-Undang dapat mengerek daya saing Indonesia. 
Khususnya dalam hal tenaga kerja. 

"Sebab, apabila RUU Cipta Kerja tidak dilakukan maka daya saing pencari kerja kita relatif rendah 
dibanding negara lain." ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang 
Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Kompas.com. Senin (5/10). 

Ia mengatakan, jika daya saing rendah maka akan membuat Investasi pindah ke negara lain 
yang lebih kompetitif. Ini akan sejalan dengan pencip-taan lapangan kerja yang Juga beralih ke 
negara lain, bukan ke Indonesia. 

"Maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi, yang akhirnya Indonesia 
akan terjebak dalam middle income trap." kata dia. (Tribunnews/ Kompas.com)
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Judul Demo Buruh Ganggu Produktivitas 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg9 
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Warna Warna 
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News Value Rp 318.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Eddy Widjanarko (Ketua Umum Aprisindo) Jangan sampai produktivitas industri 
terganggu, karena aksi demo dan mogok kerja, yang bisa merusak citra dan kredibilitas industri 
alas kaki di mata buyer dunia 

positive - Eddy Widjanarko (Ketua Umum Aprisindo) Kita mengimbau semua pihak menghindari 
penyebaran Covid-19, dengan tidak ikut berpartisipasi dalam aksi demo dan mogok nasional 
tersebut 

neutral - Eddy Widjanarko (Ketua Umum Aprisindo) Kami berkeyakinan UU Cipta Kerja akan 
menjadi salah satu daya tarik untuk menarik investasi baru dan perluasan kapasitas industri pada 
sektor alas kaki di Indonesia 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) Provinsi DKI Jakarta) Selama enam bulan perekonomian kita stagnan akibat pandemi 
ini, sehingga pengusaha terpaksa melakukan PHK dan merumahkan hampir 3,06 juta pekerja. 
Hal ini semakin menambah angka pengangguran kita yang saat ini mencapai 7,05 juta orang, 
ditambah 2,24 juta angkatan kerja baru yang lulus setiap tahun 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) Provinsi DKI Jakarta) Di luar ketentuan tersebut, mogok kerja tidak sah. Jika Pekerja 
atau buruh ikut ajakan mogok kerja, pengusaha dapat memberikan sanksi 

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) Provinsi DKI Jakarta) UU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur 
ekonomi nasional, sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,7-6% dengan target antara 
lain penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7-3 juta per tahun, yang disertai dengan peningkatan 
kompetensi, produktivitas, dan kesejahteraan Pekerja 
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Ringkasan 

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menolak aksi mogok kerja dan demo buruh terkait 
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab, aksi itu dapat mengganggu produktivitas 
dan berpotensi meningkatkan kasus Covid-19. 

 

DEMO BURUH GANGGU PRODUKTIVITAS 

Oleh Leonard Al Cahyoputra 

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menolak aksi mogok kerja dan demo buruh terkait 
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab, aksi itu dapat mengganggu produktivitas 
dan berpotensi meningkatkan kasus Covid-19. 

Serikat pekerja berencana melakukan mogok kerja dan demo pada 6,7, dan 8 Oktober 2020 
untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Adapun RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR 
menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, Senin (5/10). 

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, pihaknya mengimbau kepada seluruh 
perusahaan anggota Aprisindo dan mitra usahanya (supplier) untuk tetap bekerja/ berproduksi 
seperti biasa. Ini untuk tetap menjaga produktivitas industri dalam memenuhi komitemen 
kontrak bisnisnya dengan pembeli. 

"Jangan sampai produktivitas industri terganggu, karena aksi demo dan mogok kerja, yang bisa 
merusak citra dan kredibilitas industri alas kaki di mata buyer dunia," ujar dia. 

Aprisindo, kata dia, mengimbau kepada seluruh anggota untuk bisa menjaga kondisi di 
perusahaan tetap kondusif. Mereka juga mengimbau kepada seluruh anggota untuk mengajak 
pekerja dan serikat pekerja mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai mogok kerja, 
sebagaimana termuat dalam surat edaran Apindo Nomor : 293/DPN/I.3/3B/IX/20 tentang 
Himbauan Terkait Rencana Mogok Nasional. 

"Kita mengimbau semua pihak menghindari penyebaran Covid-19, dengan tidak ikut 
berpartisipasi dalam aksi demo dan mogok nasional tersebut," kata Eddy. 

Dia menerangkan, salah satu visi Aprisindo adalah menciptakan iklim investasi dan usaha yang 
kondusif agar dapat berkompetisi di tingkat global. Atas dasar itu, Aprisindo mendukung 
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Cipta Kerja. "Kami berkeyakinan 
UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu daya tarik untuk menarik investasi baru dan perluasan 
kapasitas industri pada sektor alas kaki di Indonesia," ujar Eddy. 

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI 
Jakarta Sarman Simanjorang khawatir mogok kerja serikat buruh yang diikuti oleh aksi unjuk 
rasa berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19 baru. Di tengah pandemi Covid-19, pekerja 
seharusnya turut membantu pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 

"Selama enam bulan perekonomian kita stagnan akibat pandemi ini, sehingga pengusaha 
terpaksa melakukan PHK dan merumahkan hampir 3,06 juta pekerja. Hal ini semakin menambah 
angka pengangguran kita yang saat ini mencapai 7,05 juta orang, ditambah 2,24 juta angkatan 
kerja baru yang lulus setiap tahun," kata Sarman. 

Mogok kerja, kata Sarman, memang hak dasar Pekerja yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 
2020. Namun, berdasarkan aturan tersebut, mogok kerja hanya sah, apabila pengusaha dan 
serikat pekerja gagal melakukan perlindungan. Serikat Pekerja juga wajib memberitahukan 
rencana tersebut kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja secara terulis tujuh hari sebelum 
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mogok kerja dilaksanakan. "Di luar ketentuan tersebut, mogok kerja tidak sah. Jika Pekerja atau 
buruh ikut ajakan mogok kerja, pengusaha dapat memberikan sanksi," imbuh Sarman. 

Menurut Sarman, UU Cipta Kerja dirancang sebagai solusi bagi persoalan yang menghambat 
transformasi ekonomi selama ini. Persoalan-persoalan tersebut seperti obesitas regulasi, 
rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan 
kerja baru. 

"UU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional, sehingga 
bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,7-6% dengan target antara lain penciptaan lapangan 
kerja sebanyak 2,7-3 juta per tahun, yang disertai dengan peningkatan kompetensi, 
produktivitas, dan kesejahteraan Pekerja," ucap dia. (sny) 
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Ringkasan 

Alangkah  baiknya jika pemerintah dan DPR tidak tergesa-gesa dan kembali meninjau urgensi 
secara komprehensif agar tujuan kebijakan RUU Cipta Kerja ini bisa tepat sasaran, dan bisa 
diterima semua pihak, terutama kaum buruh. 

Rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna, 
Sabtu (3/10/2020) malam. Tujuh fraksi menyetujui RUU tersebut menjadi UU yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Peijuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai 
lain yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menolak. Pembahasan RUU Cipta Kerja 
terbilang singkat dibandingkan pembahasan RUU lain, meskipun di tengah pandemi Covid-19 
dan tengah masa reses. 

 

OMNIBUS LAW 

ALANGKAH baiknya jika pemerintah dan DPR tidak tergesa-gesa dan kembali meninjau urgensi 
secara komprehensif agar tujuan kebijakan RUU Cipta Kerja ini bisa tepat sasaran, dan bisa 
diterima semua pihak, terutama kaum buruh. 

Rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna, 
Sabtu (3/10/2020) malam. Tujuh fraksi menyetujui RUU tersebut menjadi UU yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Peijuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai 
lain yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menolak. Pembahasan RUU Cipta Kerja 
terbilang singkat dibandingkan pembahasan RUU lain, meskipun di tengah pandemi Covid-19 
dan tengah masa reses. 

RUU Cipta Kerja menjadi salah satu bagian dari omnibus law yang dikemukakan Presiden Joko 
Widodo saat pelantikan pada akhir Oktober tahun lalu. Tiga hal yang disasar pemerintah melalui 
omnibus law ini yaitu UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. 
Setidaknya 74 UU diidentitifikasi dan terdampak dari omnibus law. 
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Omnibus law merupakan metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan 
yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum 

Dalam prosesnya, tak ada perbedaan dengan pembuatan UU yang dibahas di DPR Namun, isinya 
mencabut atau mengubah beberapa UU terkait. Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu yang 
diselesaikan melalui omnibus law. Seperti diberitakan harian ini kemarin, di sektor 
ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan tujuh alasan 
yang menjadi alasan mereka akan mengadakan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk 
menolak RUU Cipta Kerja. 

Pertama, Upah Minimum Kabupaten (UMK) bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten 
(UMSK) dihapus. Menurut KSPI, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab, 
UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Kedua, pesangon berubah dari 32 bulan upah 
menjadi 25 bulan, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar pemerintah lewat BP 
Jamsostek. KSPI mempertanyakan sumber mana BP Jamsostek mendapat sumber dana untuk 
membayar pesangon. 

Ketiga, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas 
waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup. Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup 
tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis 
pekerjaan. Kelima, waktu kerja tetap eksploitatif. Keenam, hak cuti hilang dan hak upah atas 
cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas 
cuti tersebut hilang. Ketujuh, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena karyawan bisa 
dikontrak dan outsourcing seumur hidup. 

Sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema 
omnibus law bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan 
yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar. 

Alangkah baiknya jika pemerintah dan DPR tidak tergesa-gesa dan kembali meninjau urgensi 
secara komprehensif agar tujuan kebijakan RUU Cipta Kerja ini tepat sasaran, dan bisa diterima 
semua pihak, terutama kaum buruh. Poin lain, omnibus law tidak perlu menyentuh perubahan 
yang bersifat prinsipil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar. Proses transparan dan 
kredibel tetap diperlukan. Dalam menggodok aturan ini, setiap elemen harus dilibatkan agar 
omnibus law benar-benar menjadi payung hukum milik bersama, bukan golongan tertentu. 

Juga yang harus menjadi perhatian, banyak negara yang kapok menggunakan model omnibus 
law. Pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani 
mengatakan, negara-negara itu menganggap proses pembuatan omnibus law jauh dari proses 
demokrasi yang deliberatif. Bahkan, mereka menyebut model omnibus law ini tidak demokratis 
karena sering kali tak cukup waktu untuk membahas hukum dan bernegosiasi terhadap aspek-
aspek penting.*** 
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Judul Mau Didemo Gegara UU Cipta Kerja, Begini Reaksi Menaker 
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Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read307475/mau-didemo-gegara-uu-
cipta-kerja-begini-reaksi-menaker 

Jurnalis Redaksi 

Tanggal 2020-10-06 05:00:00 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  menulis surat terbuka untuk serikat pekerja 
dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

 

MAU DIDEMO GEGARA UU CIPTA KERJA, BEGINI REAKSI MENAKER 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  menulis surat terbuka untuk serikat pekerja 
dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin malam. 
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Dalam surat terbuka yang diberi judul "  Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur  " itu, Menaker mengatakan dia sudah berupaya mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Ia mengakui hal itu tidak mudah memang, tapi pihaknya sudah memperjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Ida juga memahami banyak di antara serikat pekerja dan buruh yang kecewa dan masih 
belum puas. 

"Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang 
masih menganggur," ujar Ida. 

Terkait rencana mogok nasional, Ida meminta agar para serikat untuk memikirkan kembali hal 
tersebut karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan dan berkumpul. Pandemi 
COVID-19 masih tinggi dan masih belum ada vaksinnya, tegasnya. 
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Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2020-10-06 04:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Dari semua izin keramaian yang 
diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak 
mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini 

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita ketahui bersama bahwa 
Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini cukup tinggi dan kemudian 
masih diberlakukan Pergub 88 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita mengharapkan tidak usah 
turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. 
Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya 

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita coba memberikan imbauan 
kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka mengurungkan niatnya untuk 
datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 (Oktober 2020) nanti tidak ada 
yang turun ke DPR 

 

Ringkasan 

Unjuk rasa menolak  UU Cipta Kerja  yang rencananya digelar 5-8 Oktober 2020 di depan  Gedung 
DPR RI  kemungkinan gagal digelar.  Itu setelah Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin 
keramaian selama pembatasan sosial berskala besar diberlakukan di Jakarta, terkait penanganan 
pandemi covid-19. 

 

KHAWATIR JADI KLASTER BARU, UNJUK RASA DI DEPAN GEDUNG DPR RI 
DILARANG 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -  Unjuk rasa menolak  UU Cipta Kerja  yang rencananya digelar 5-
8 Oktober 2020 di depan  Gedung DPR RI  kemungkinan gagal digelar. 
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Itu setelah Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin keramaian selama pembatasan sosial 
berskala besar diberlakukan di Jakarta, terkait penanganan pandemi covid-19. Polisi beralasan, 
kekhawatiran akan ada  klaster baru  penyebaran corona menjadi poin utama. 

Hal itu berimbas pada rencana unjuk rasa buruh menolak pengesahan UU Cipta kerja pada 5-8 
Oktober 2020 di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. 

"Dari semua izin keramaian yang diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro 
Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini," 
kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro 
Jaya, Senin (5/10/2020). 

Alasan Kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian yang diperlukan sebagai syarat untuk 
menggelar aksi  unjuk rasa  lantaran kegiatan  unjuk rasa  tidak diperbolehkan dalam Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini 
cukup tinggi dan kemudian masih diberlakukan Pergub 88," katanya. 

Dia pun mengimbau kepada serikat buruh dan pekerja untuk bisa memahami bahwa kegiatan  
unjuk rasa  besar-besaran bisa membentuk satu  klaster baru  yang malah akan memperparah 
pandemi Covid-19. 

"Kita mengharapkan tidak usah turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan 
peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa 
membuat  klaster baru  lagi nantinya," kata Yusri. 

Yusri mengatakan pihak Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah dikerahkan 
sebagai langkah preventif untuk mencegah  unjuk rasa  dengan turun ke jalan dan membuat 
keramaian dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. 

"Kita coba memberikan imbauan kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka 
mengurungkan niatnya untuk datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 
(Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun ke DPR," ujarnya. 

Meski demikian, Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP 
telah menyiapkan petugas untuk mengamankan sejumlah titik krusial dan menyiapkan 9.236 
personel gabungan. 
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Judul Massa Buruh Batal ke Jakarta 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis abs 

Tanggal 2020-10-06 04:50:00 

Ukuran 452x313mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 205.660.000 

News Value Rp 2.056.600.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Bahkan masa reses tetap melakukan 
rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Kita memerlukan 
penyederhanaan. sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu. diperlukan UU Cipta Kerja 
yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan 
lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan 
efektivitas birokrasi 

neutral - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Hari ini (kemarin-Red) 
sebenarnya informasinya yang kami peroleh, bahwa pengesahan itu di sidang pleno tanggal 8 
Oktober 2020 nanti 

neutral - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Hari ini (kemarin-Red) 
sebenarnya informasinya yang kami peroleh, bahwa pengesahan itu di sidang pleno tanggal 8 
Oktober 2020 nanti. 

neutral - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Kami merasa dibohongi, 
jadi dari pagi kami mau menyampaikan aspirasi ke DPR itu sudah di blokir dimana-mana. Semua 
pintu masuk tol arah Jakarta sudah dijaga 

neutral - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Kami merasa dibohongi, 
jadi dari pagi kami mau menyampaikan aspirasi ke DPR itu sudah di blokir dimana-mana. Semua 
pintu masuk tol arah Jakarta sudah dijaga. 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Memang tadi pagi ada beberapa unsur 
dan elemen buruh yang sempat berunjuk rasa di Gedung DPR. Namun setelah kami beri 
pengertian dan imbauan, bahwa apa yang mereka lakukan berpotensi menyebarkan Covid-19. 
mereka mengerti dan akhirnya kembali 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Memang tadi pagi ada beberapa unsur 
dan elemen buruh yang sempat berunjuk rasa di Gedung DPR. Namun setelah kami beri 
pengertian dan imbauan, bahwa apa yang mereka lakukan berpotensi menyebarkan Covid-19. 
mereka mengerti dan akhirnya kembali. 
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negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Para buruh juga berjanji tidak akan 
menggelar lagi aksi, demi menekan Covid-19. pada 6 sampai 8 Oktober mendatang 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Para buruh juga berjanji tidak akan 
menggelar lagi aksi, demi menekan Covid-19. pada 6 sampai 8 Oktober mendatang. 

negative - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Tadi sudah mau 
berangkat, ketika di Tol Barat kami terpaksa memutar balik karena petugas kepolisian meminta 
agar tidak berkumpul di DPR-RI 

negative - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Tadi sudah mau 
berangkat, ketika di Tol Barat kami terpaksa memutar balik karena petugas kepolisian meminta 
agar tidak berkumpul di DPR-RI. 

negative - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Iya teman-teman masih 
tertahan di kawasan MM2100 sama EJIP. Saya juga sempat ketahan tapi bisa lolos pakai motor 

negative - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Iya teman-teman masih 
tertahan di kawasan MM2100 sama EJIP. Saya juga sempat ketahan tapi bisa lolos pakai motor. 

negative - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Pokoknya yang tertahan 
itu yang ada atribut serikat. Saya lolos karena pakai motor dan enggak pakal atribut 

negative - Fajar Winarno (Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi) Pokoknya yang tertahan 
itu yang ada atribut serikat. Saya lolos karena pakai motor dan enggak pakal atribut. 

negative - Midyahwan (None) ujar Yudhis. . Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Dedi Sudarajat 
menuturkan massa buruh dari Banten yang berkumpul di Cikokol berjumlah sekitar 5.000 orang. 

neutral - Midyahwan (None) ungkap Dedi. . ' Cuma mulai tadi pagi seluruh serikat buruh di Utlk-
tltlk manapun semua sudah diblokir 

neutral - Midyahwan (None) ungkap Dedi. . ' Cuma mulai tadi pagi seluruh serikat buruh di Utlk-
tltlk manapun semua sudah diblokir. 

 

Ringkasan 

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat 
paripurna. Senin (5/10). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan 
setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

 

MASSA BURUH BATAL KE JAKARTA 

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat 
paripurna. Senin (5/10). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan 
setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 
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"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali dua kali rapat 
kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat Timus/tim-sin yang dilakukan mulai Senin sampai 
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," tutur dia. 

Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja 
dalam rapat paripurna. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil 
pembahasan RUU Cipta Kerja. Hasilnya. RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-
undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. 

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 
RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak 
lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
pemerintah. 

"Kita memerlukan penyederhanaan. sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu. 
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga. 

Kecewa 

Menanggapi disahkannya UU Cipta Kerja, Sekretaris DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi Fajar 
Winarno menyatakan kekecewaannya lantaran para buruh tak mengetahui bahwa jadwal rapat 
paripurna. Senin (5/10) kemarin langsung mengesahkan RUU Cipta Kerja. 

"Hari ini (kemarin-Red) sebenarnya informasinya yang kami peroleh, bahwa pengesahan itu di 
sidang pleno tanggal 8 Oktober 2020 nanti." kata Fajar saat dikonfirmasi. 

Namun pada kenyataannya, sebanyak 8 fraksi menerima pengesahan RUU Cipta Kerja. hanya 
Fraksi PKS dan Demokrat saja yang menolak. 

"Kami merasa dibohongi, jadi dari pagi kami mau menyampaikan aspirasi ke DPR itu sudah di 
blokir dimana-mana. Semua pintu masuk tol arah Jakarta sudah dijaga." ujarnya. 

Menurut Fajar, menambahkan pemblokiran jalan para buruh serta pengesahan RUU Cipta Kerja 
seperti telah direncanakan. 

Lengang 

Pantauan Warta Kota, hingga Senin (5/10) pukul 13.00 WIB. Jalan Gatot Subroto persisnya di 
depan Gedung DPR RI terpantau lengang. Tidak ada aktivitas demo buruh yang sudah 
direncanakan sebagian buruh di Jabodetabek. 

Hanya ada beberapa mobil barakuda terparkir di pinggir Jalan Gatot Subroto. Polisi yang berjaga 
di Jalan Gatot Subroto arah Tomang juga terpantau sedikit. 

Tidak ada penutupan jalan di Jalan Gatot Subroto dan area kawasan DPR RI lainnya. Suasana 
jalan terpantau normal sampai Senin siang. Pagar gerbang masuk Gedung DPR RI juga terlihat 
terbuka. 

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga menyebut aksi unjuk rasa memang masih 
dilarang mengingat Jakarta masih terapkan PSBB. Pihak aparat polisi hanya berjaga jika ada 
peserta demonstran yang nekat gelar unjuk rasa. 
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Beri pengertian 

Polda Metro Jaya mengklaim berhasil mengimbau elemen buruh untuk menahan diri dan tidak 
menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi terkait penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja. Hal 
itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, di Mapolda Metro Jaya. Senin 
(5/10). 

"Memang tadi pagi ada beberapa unsur dan elemen buruh yang sempat berunjuk rasa di Gedung 
DPR. Namun setelah kami beri pengertian dan imbauan, bahwa apa yang mereka lakukan 
berpotensi menyebarkan Covid-19. mereka mengerti dan akhirnya kembali." kata Yusri di 
Mapolda Metro Jaya. Senin (5/10). 

Karenanya, kata dia. pada Senin siang situasi sangat kondusif dan tidak ada lagi aksi demonstrasi 
di Gedung DPR. "Para buruh juga berjanji tidak akan menggelar lagi aksi, demi menekan Covid-
19. pada 6 sampai 8 Oktober mendatang." ujar Yusri. 

Di gerbang tol 

Rombongan buruh dari kawasan Kabupaten dan Kota Bekasi kemarin batal berangkat ke Gedung 
DPR RI untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Sebelumnya, mereka telah berkumpul di sejumlah tilik, 
seperti di kawasan industri MM2100, Jababeka. EJIP Cikarang dan di sejumlah sekertariat serikat 
buruh baik di Kota dan Kabupaten Bekasi. 

Lantaran gagal berangkat, mereka terpaksa hanya berkumpul di depan gedung sekretariat saja 

Sekertaris KSPSI Fajar Winarno mengatakan, massa buruh yang berkumpul di Kabupaten dan 
Kota Bekasi sudah berkumpul sejak pukul 09.00 WIB. Namun, ketika hendak berangkat menuju 
gedung DPR-RI, massa dihadang personel kepolisian di akses Gerbang Tol Bekasi Barat dan 
terpaksa memutar balik. Mereka pun batal ke Jakarta. 

"Tadi sudah mau berangkat, ketika di Tol Barat kami terpaksa memutar balik karena petugas 
kepolisian meminta agar tidak berkumpul di DPR-RI." kata Fajar di Gedung Sekertariat KSPSI. 
Bekasi Selatan. Bekasi. Jawa Barat. 

Tertahan 

Hingga siang pukul 12.00 WIB. ribuan buruh itu tertahan di Kawasan Industri MM2100 dan EJIP 
Cikarang. Kabupaten Bekasi. Terlihat mobil komando, kendaraan, serta bus-bus beratribut 
serikat buruh terparkir di jalanan kawasan industri tersebur. 

Nampak, aparat Kepolisian dan TNI berjaga-jaga. Para buruh juga terlihat duduk di jalanan. "Iya 
teman-teman masih tertahan di kawasan MM2100 sama EJIP. Saya juga sempat ketahan tapi 
bisa lolos pakai motor." kata salah satu massa aksi buruh di Bekasi yang minta namanya 
dirahasiakan, pada Senin (5/10). 

"Pokoknya yang tertahan itu yang ada atribut serikat. Saya lolos karena pakai motor dan enggak 
pakal atribut." tutur dia. 

Rapat dadakan di Tangerang, massa buruh yang terkena penyekatan kemudian menggelar aksi 
di sekitaran Clkokol, Kota Tangerang pada Senin (5/10). 

Mereka menyuarakan aspirasinya untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) 
Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). 

Aksi itu turut dikawal oleh jajaran Polrestro Tangerang. Petugas melakukan penyekatan massa 
buruh yang hendak berangkat ke Gedung DPR RI tersebut. 
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Wakapolrestro Tangerang, AKBP Yudhlstlra Midyahwan menjelaskan penyekatan dilakukan 
karena saat ini masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga aktivitas 
berkumpul masih dilarang. 

Terkait dengan aksi serikat buruh hari ini. perintah pimpinan bahwa kami melakukan penyekatan 
di titik keluar Tangerang, begitu pun di Jakarta. Karena aksi hari ini di samping masih dalam 
masa pandemi tentu saja ada maklumat dan Perwal kegiatan berkumpul dilarang." ujar Yudhis. 

Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Dedi Sudarajat menuturkan massa buruh dari Banten yang 
berkumpul di Cikokol berjumlah sekitar 5.000 orang. 

"Kemarin kami dapat informasi bahwa paripurna akan dimajukan jadi Senin, maka hari Minggu 
seluruh serikat Pekerja rapat dadakan. Kami putuskan semua berangkat ke DPR RI karena 
infonya bukan tanggal 8 tapi langgal 5," ungkap Dedi. 

'Cuma mulai tadi pagi seluruh serikat buruh di Utlk-tltlk manapun semua sudah diblokir." 
imbuhnya. (abs/m24/ maz/dik/Kompas.com) 

caption 

DICEGAH KE JAKARTA --- Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya, batal berunjuk rasa ke Gedung DPR/MPR setelah dicegah 
aparat keamanan di Jalan Gatot Subroto Km 5.3, Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin (5/10). 
Inset: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah 
kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, 
kemarin. 

https://www.youtube.com/watch?v=-jZHoIXRg4Y 

BATAL BERANGKAT --- Massa buruh Kota Bekasi berkumpul di depan Gedung SPSI Kota Bekasi 
setelah batal berangkat demo ke Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10). 
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Judul PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis Tribunnews 

Tanggal 2020-10-06 04:49:00 

Ukuran 165x87mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 14.850.000 

News Value Rp 44.550.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Kontrak Seumur Hidup dijelaskan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, melalui Pasal 61 yang 
mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Padahal sebelumnya 
tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal 61A menambahkan, ketentuan pengusaha 
wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir 
karena sudah jangka waktu perjanjian kerja dan selesainya p ekerjaan. Aturan tentang perjanjian 
ini dinilai akan merugikan pekerja karena relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan 
kesepakatan. Jangka waktu kontrak berada di tangan pengusaha, yang lebih parah bisa 
membuat status kontrak menjadi abadi. 

 

PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA 

PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA 

1. Kontrak Seumur Hidup 

Kontrak Seumur Hidup dijelaskan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, melalui Pasal 61 yang 
mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Padahal sebelumnya 
tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan. 

Dalam pasal 61A menambahkan, ketentuan pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada 
pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir karena sudah jangka waktu perjanjian kerja 
dan selesainya p ekerjaan. Aturan tentang perjanjian ini dinilai akan merugikan pekerja karena 
relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan kesepakatan. Jangka waktu kontrak berada di 
tangan pengusaha, yang lebih parah bisa membuat status kontrak menjadi abadi. 

Pengusaha juga dapat sewaktu-waktu mem-PHK pekerja kontrak asalkan memberi kompensasi 
sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61 A, yang tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan. 

2. Pemotongan Waktu Istirahat 

RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. Di Pasal 79 
Ayat (2) poin b RUU menyebutkan, istirahat mingguan hanya satu hari untuk enam hari kerja 
dalam satu minggu. Selain itu, dalam Pasal 79 ayat (5) juga menghapus cuti panjang dua bulan 
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perenam tahun. Cuti panjang nantinya akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. 

3. Sistem Upah 

Sistem upah diatur dalam Pasal 88 8 RUU Cipta Kerja yang mengatur mengenai standar 
pengupahan berdasarkan waktu. Banyak yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan 
menjadi dasar untuk perusahaan memberlakukan perhitungan upah per jam. Kemudian, Pasal 
88 C. (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. 

Tak sedikit pihak yang khawatir akan poin ini, pemerintah tengah berupaya menghilangkan Upah 
Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk upah minimum sektoral. 

4. Rentan Kena PHK 

Pasal 56 Ayat (3), RUU Cipta Kerja mengatur jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. RUU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan 
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengenai aturan pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu 
yang bisa diikat dalam kontrak kerja. Ketentuan tentang perjanjian kerja PKWT dapat berakhir 
saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja rentan di-PHK karena perusahaan dapat 
menentukan sepihak pekerjaan berakhir. (Tribunnews) 
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Judul UU Cipta Kerja, Tumpuan Masa Depan 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Omnibus Law 
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Jurnalis Tajuk Rencana 

Tanggal 2020-10-06 04:48:00 

Ukuran 379x121mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 79.590.000 

News Value Rp 238.770.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Dewan Perwakilan Rakyat 
mengesahkan dalam sidang paripurna, Senin 5 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun TNI. 
UU yang drafnya diserahkan Presiden Joko Widodo pada 7 Februari 2020 ke DPR ini dibahas 
sejak 20 April hingga 3 Oktober. Badan Legislasi DPR harus mengebut dengan menggelar 64 kali 
pembahasan, termasuk selama libur akhir pekan. 

UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode omnibus laiv, yang terdiri atas 15 bab dan 
174 pasal, yang mengharmonisasi 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, serta terbagi 
dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Dalam perjalanan pembahasannya, ada tujuh UU yang 
dikeluarkan. 

 

UU CIPTA KERJA, TUMPUAN MASA DEPAN 

Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Dewan Perwakilan Rakyat 
mengesahkan dalam sidang paripurna, Senin 5 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun TNI. 
UU yang drafnya diserahkan Presiden Joko Widodo pada 7 Februari 2020 ke DPR ini dibahas 
sejak 20 April hingga 3 Oktober. Badan Legislasi DPR harus mengebut dengan menggelar 64 kali 
pembahasan, termasuk selama libur akhir pekan. 

UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode omnibus laiv, yang terdiri atas 15 bab dan 
174 pasal, yang mengharmonisasi 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, serta terbagi 
dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Dalam perjalanan pembahasannya, ada tujuh UU yang 
dikeluarkan. 

Namun kemudian ditambahkan empat undang-undang dalam UU tentang Cipta Kerja, yaitu UU 
No 6/1983 tentang KUP, UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Barang Mewah juncto UU No 42/2009, serta UU No 18/ 2007 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, UU Cipta Kerja merupakan 
harmonisasi sejumlah pasal-pasal di 76 Undang-Undang sektoral yang ada. 

UU Cipta Kerja antara lain mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, 
perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, 
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kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan 
proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan, dan sanksi. 

Kita mengapresiasi kerja cepat pemerintah dan DPR untuk merampungkan UU Cipta Kerja, meski 
ada fraksi di DPR yang tidak menyetujui. Undang-Undang ini sudah lama ditunggu kalangan 
pengusaha dan investor, terutama terkait dengan berbelitnya perizinan, tumpang tindihnya 
peraturan, dan berbagai hambatan investasi yang semuanya berujung pada ekonomi biaya 
tinggi. 

Undang-Undang ini jelas menjadi harapan semua pihak. Ada ekspektasi yang begitu besar. Juga 
ada tujuan besar berjangka panjang yang hendak dicapai dengan UU sapu jagat ini Dengan 
implementasi UU ini, ekonomi diharapkan tumbuh 5,7-6% per tahun dan tercipta lapangan kerja 
2,7 juta hingga 3 juta per tahun dari saat ini 2 juta per tahun untuk menampung 9,29 juta orang 
yang tidak bekerja. UU ini diharapkan mampu menggenjot investasi 6,6-7,0% serta menekan 
ekonomi biaya tinggi pada kegiatan investasi. 

Bagi pengusaha, UU ini memberi kemudahan dan kepastian mendapatkan perizinan berusaha 
lewat perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Pengusaha juga akan mendapatkan 
insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian 
pelayanan investasi. UMKM juga bakal mendapat kemudahan dan kepastian proses perizinan 
dengan melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS) serta kemudahan dalam 
mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan. 

Lewat UU ini, pemerintah menjanjikan percepatan pembangunan rumah bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan 
Perumahan (BP3). Pemerintah pun berkomitmen mempercepat reformasi agraria dan redistribusi 
tanah oleh Bank Tanah. 

Sedangkan bagi pekerja, UU Cipta Kerja memberikan kepastian perlindungan bagi Pekerja 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi. Ada kepastian 
pemberian pesangon, meski dari sisi nominal lebih rendah dari UU Ketenagakerjaan. Pekerjaan 
alih daya (outsourcing) tetap diatur UU dengan tetap memperhatikan putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK). UU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah 
diatur UU Ketenagakerjaan. 

Sebuah Undang-Undang atau peraturan apapun, tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. 
Namun menjadi kewajiban pemerintah dan legislator untuk menciptakan Undang-Undang yang 
adil dan mengakomodasi kepentingan terbesar bagi bangsa dan negara. Apalagi UU ini semacam 
induk bagi 76 Undang-Undang terkait, mestinya memiliki visi jangka panjang yang bertujuan 
memakmurkan rakyat 

Tantangan terbesar selanjutnya setelah pengesahan UU Cipta Kerja adalah pembuatan peraturan 
turunan agar UU bisa diimplementasikan. Paralel dengan itu, pa-sal-pasal dari 76 UU yang 
dianggap tidak berlaku lagi pun harus direvisi. Termasuk peraturan turunan 76 UU tentu harus 
disesuaikan. Itu semua merupakan pekerjaan yang tidak mudah. 

Selain itu, masalah krusial sejatinya berada di tangan birokrasi. UU Cipta Kerja muncul karena 
kelakuan oknum birokrasi selama ini, baik di kementerian/lembaga maupun di tingkat daerah, 
yang keterlaluan dalam menghambat perizinan. Perilaku sebagian birokrasi telah membuat 
pengusaha frustrasi. Itulah sebabnya, UU Cipta Kerja tidak akan memberikan dampak optimal 
bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja, jika birokrasi sebagai pelaksana di lapangan masih 
bermental korup dan cenderung mempersulit. 

Jangan sampai persoalan ketenagakerjaan dijadikan tumbal hanya demi menutupi persoalan 
yang sesungguhnya, yakni birokrasi yang mempersulit dunia usaha. Atau Indonesia kurang 
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atraktif bagi investor karena ulah para mafia dan siluman yang mendapat backing dari kalangan 
tertentu, yang selama ini merugikan dan menyulitkan pengusaha dan investor. 

Kita berharap UU Cipta Kerja memberikan jawaban dan solusi atas persoalan besar di bidang 
investasi di negeri ini. Dia akan menjadi tumpuan masa depan ekonomi Indonesia. UU ini 
merupakan lompatan besar reformasi hukum yang diharapkan mengakhiri rezim hiper-regulasi, 
sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional di tingkat internasional. Dan yang 
lebih penting pula, UU ini dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi 
ekonomi.  
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Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/186918/707/aksi-penolakan-uu-
cipta-kerja-di-gejayan-hampir-ricuh-1601932216 

Jurnalis Priyo Setyawan 

Tanggal 2020-10-06 04:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Narasumber 

neutral - Lusi (Humas ARB) Kami akan konsisten menolak UU Ciptaker, baik melalui jalur litigasi 
maupun non-litigasi. Kami akan terus mengawal tuntutan-tuntutan yang sejauh ini sudah 
disuarakan 

positive - Anton Firmanto (Kapolres Sleman) Mereka melaksanakan kegiatan secara dadakan. 
Kami tetap melakukan pengawalan agar penyampaian aksi berlangsung kondusif 

 

Ringkasan 

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi menolak 
penetapan rancangan undang-undang  omnibus law cipta kerja  (RUU Ciptaker) menjadi UU 
dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Aksi tersebut dilakukan di pertigaan Colombo, 
Jalan Affandi, Gejayan, Caturtunggal, Depok,  Sleman  , Senin (5/10/2020) malam. 

 

AKSI PENOLAKAN UU CIPTA KERJA DI GEJAYAN HAMPIR RICUH 

SLEMAN - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi menolak 
penetapan rancangan undang-undang  omnibus law cipta kerja  (RUU Ciptaker) menjadi UU 
dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Aksi tersebut dilakukan di pertigaan Colombo, 
Jalan Affandi, Gejayan, Caturtunggal, Depok,  Sleman, Senin (5/10/2020) malam. 

Massa mulai memadati Simpang Tiga Kolombo menjelang petang. Massa kemudian melakukan 
aksi bakar ban dan membentuk barikade yang menutup jalan sembari berorasi. Petugas 
kepolisian sempat berupaya meminta massa membubarkan diri karena sudah melampaui batas 
waktu yang ditentukan. Namun, massa memilih bertahan di lokasi. 

Hal ini sempat memicu kemarahan warga sekitar. Sejumlah masyarakat menghampiri massa dan 
meminta mereka bubar agar kendaraan bisa kembali melintas. 
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Massa dan warga sempat bersitegang dan terlibat aksi saling berteriak. Namun, akhirnya massa 
mundur ke Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan membubarkan diri sekitar pukul 20.00 WIB. 

Humas ARB, Lusi mengatakan aksi tersebut spontan untuk merespons pengesahan UU Ciptaker. 
Sebab perumusan Omnibus Law mengabaikan partisipasi publik, kritik, maupun gelombang 
protes dari rakyat. Untuk itu mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif 
dalam serangkaian aksi solidaritas penolakan terhadap Omnibus Law. 

"Kami akan konsisten menolak UU Ciptaker, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kami 
akan terus mengawal tuntutan-tuntutan yang sejauh ini sudah disuarakan," katanya. 

Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto mengaku tidak ada pemberitahuan aksi tersebut. Namun 
aksi masih kondusif, meski massa bertahan setelah melewati batas waktu unjuk rasa pukul 18.00 
WIB. "Mereka melaksanakan kegiatan secara dadakan. Kami tetap melakukan pengawalan agar 
penyampaian aksi berlangsung kondusif," jelasnya. 

(nun). 
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Narasumber 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan pemaparan yang kita simak dan 
dengarkan bersama, saya mohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati? 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Semoga undang-
undang ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan ekonomi membawa Indonesia menuju 
masyarakat yang adil makmur dan sejahtera 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dengan kondisi hiper 
regulasi diperlukan penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi. Oleh karena itu diperlukan 
Undang Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Secara praktek omnibus 
law itu telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam 
rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha 

positive - Joko Widodo (Presiden) Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau 
diselesaikan sebelum pandemi sudah ada sekitar 43.600 regulasi 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dimana pelanggaran 
administrasi hanya keputusan sanksi administrasi tetapi pelanggaran yang menimbulkan 
keselamatan kesehatan dan lingkungan dikenakan pidana 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU ini juga 
menegaskan peran pemerintah daerah dan tetapi tetap kewenangan yang ada dapat 
dilaksanakan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah pusat 
bersama pemerintah daerah akan mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang dalam 
bentuk digital 
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Operasionalisasi dari 
per-undang-undangan, penerbitan PP yang sesuai dengan jadwal ini semua menjadi catatan bagi 
pemerintah untuk bekerja keras untuk melaksanakan undang undang cipta kerja 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Proses transparansi dan 
mekanisme pusat dan daerah seluruhnya sudah dijawab dalam undang-undang ini kan proses 
sudah dilakukan secara transparan 

negative - Timsin (None) RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang 
berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal 

neutral - Timsin (None) Justru dengan undang-undang ini negara hadir dalam bentuk hubungan 
industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah pekerja dengan 
di keluarkannya jaminan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Yang memberikan 
manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upgra-ding maupun reskilling 
akses informasi pasar tenaga kerja 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dengan 
menyeimbangkan pandemi Covid-19 dan pemulihan sosial ekonomi yang sering disampaikan 
Presiden Joko Widodo sebagai gas dan rem serta mendorong tatanan transformasi ekonomi 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Ini tidak akan 
mengganggu manfaat jaminan lain tanpa membebani iuran ke pekerja dan pengusaha 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Undang-undang (Cipta 
Kerja) ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-
undang Ketenagakerjaan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Bagi UMKM, koperasi 
dan pelaku usaha akan mendapat manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian mendapat 
perizinan berusaha, dengan diterapkan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Tantangan terbesar 
adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan 
regulasi atau hiper regulasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kita memerlukan 
penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dan untuk itulah diperlukan Undang-
Undang  Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yangmeng-hambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi 

positive - Joko Widodo (Presiden) Kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat 
memberikan manfaat kepada semua masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha dan berbagai 
manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal dan 15 bab yang antara lain khusus untuk 
keberpihakan kepada dukungan usaha menengah kecil 

positive - Joko Widodo (Presiden) Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk 
penciptaan lapangan kerja termasuk mengevaluasi undang-undang  berdasarkan kajian tersebut 
diidentifikasikan. Apa yang diperlukan dalam Cipta Kerja dan ini mendapatkan dukungan dari 
fraksi-fraksi yang ada di DPR sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster 

positive - Taufik Basari (Anggota Fraksi Partai Nasdem) Pemerintah menjaga nilai-nilai konstitusi 
yakni menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi Menjamin perlindungan dan pemenuhan 
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hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar hak asasi 
manusia dan nilai-nilai kemanusiaan 

negative - Taufik Basari (Anggota Fraksi Partai Nasdem) Kami meminta pemerintah menjamin 
agar dengan adanya kebijakan ini tidak lantas pendorong adanya PHK PHK yang dilakukan oleh 
perusahaan. Karena jika ini terjadi justru akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU 
Cipta Kerja ini 

positive - Taufik Basari (Anggota Fraksi Partai Nasdem) Sehingga dapat tercapai kemudahan 
berusaha dan penyederhanaan perizinan dengan terciptanya kemudahan berusaha tersebut 
diharapkan akan berusaha akan jadi lebih baik dan akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat 
dimanfaatkan rakyat 

positive - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) UU 
tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat 
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi 
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang 
kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan 
angkatan kerja yang terus bertambah 

positive - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) 
Kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang 
sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi 

 

Ringkasan 

Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Kehadiran regulasi ini diharapkan akan mendorong 
pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia yang sedang terdampak pandemi Covid-19. 
"Berdasarkan pemaparan yang kita simak dan dengarkan bersama, saya mohon persetujuan 
dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" ucap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam 
rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (5/10). 

 

UU CIPTAKER DORONG PEMULIHAN EKONOMI 

Oleh Arnoldus Kristianus dan Triyan Pangastuti 

Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Kehadiran regulasi ini diharapkan akan mendorong 
pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia yang sedang terdampak pandemi Covid-19. 

"Berdasarkan pemaparan yang kita simak dan dengarkan bersama, saya mohon persetujuan 
dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" ucap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam 
rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (5/10). 

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju 
RUU Ciptaker menjadi UU. Bersama Azis Syamsuddin, juga hadir pimpinan DPR lain yakni Ketua 
DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR Rachmat 
Gobel. 

Sedangkan wakil dari pemerintah yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri KUKM Teten Masduki, Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, Menaker Ida Fauziah, 
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Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, 
Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. 

Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait 
dengan RUU tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan 
(Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU 
(Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS). Bahkan, Partai Demokrat memutuskan walk out dari 
rapat paripurna tersebut. 

Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker 
sebelum diambil keputusan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengatakan, regulasi tersebut sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan 
efektivitas birokrasi. "Semoga undang-undang ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan 
ekonomi membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera," kata dia 
saat membacakan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10). 

Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara 
berpenghasilan menengah (imiddle income trap) dengan bonus demografi yang dimiliki. Namun 
tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah mampu menyediakan lapangan 
kerja. 

"Dengan kondisi hiper regulasi diperlukan penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi. Oleh karena 
itu diperlukan Undang Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang 
menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja," ucapnya. 

Pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan melakukan reorientasi 
melalui ontnibus law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut 
ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang 
dalam satu tematik. 

"Secara praktek omnibus law itu telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan 
memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim 
usaha untuk berusaha," kata Airlangga. 

Penyusunan regulasi ini dimulai saat Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden 
R06/Pres/202/2020 tanggal 7 Februari 2020. Di tengah penyusunan RUU Cipta Kerja terjadi 
pandemic Covid-19 yang memberikan dampak signifikan kepada ekonomi dunia dan 
perekonomian nasional. 

"Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi sudah ada 
sekitar 43.600 regulasi," katanya. 

Airlangga mengatakan, dari segi daya saing Indonesia masih tertinggal dengan sejumlah negara 
di Asia Tenggara. Demikian juga masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja dan juga terkait 
dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan baik itu untuk UMKM maupun 
koperasi. 

Airlangga mengatakan, dalam regulasi ini juga diatur tentang insentif dan kemudahan dalam 
bentuk fiskal. Dalam rangka untuk memulai usaha dengan mengacu kepada bidang-bidang yang 
diprioritaskan oleh pemerintah dan juga untuk perlindungan hukum dengan penerapan ultimum 
remedium yang berkaitan dengan sanksi. 

"Dimana pelanggaran administrasi hanya keputusan sanksi administrasi tetapi pelanggaran yang 
menimbulkan keselamatan kesehatan dan lingkungan dikenakan pidana," ucap Airlangga. 
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Saat ini pemerintah dan DPR sepakat untuk juga mengatur fasilitas perpajakan terkait dengan 
peningkatan pendanaan melalui penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dividen serta 
pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola oleh lembaga. Misalnya pajak terhadap Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta lembaga sosial dan keagamaan sehingga lembaga 
pengelola Haji lembaga sosial dan keagamaan dibebaskan ataupun dikecualikan dari pajak 
penghasilan 

"RUU ini juga menegaskan peran pemerintah daerah dan tetapi tetap kewenangan yang ada 
dapat dilaksanakan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat," ucapnya. 

Melalui regulasi ini juga diatur tentang kebijakan satu peta yang dituangkan dalam kebijakan 
tata ruang. Dalam kebijakan ini menyelaraskan tata ruang darat, pesisir pulau-pulau terkecil tata 
ruang laut tata ruang kawasan, termasuk kawasan hutan. 

"Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mempercepat penetapan Rencana Detail 
Tata Ruang dalam bentuk digital," ucapnya. 

Pemerintah mengapresiasi fraksi PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP yang 
menyatakan menyetujui RUU Cipta Kerja. Pemerintah tetap memperhatikan catatan yang terkait 
dengan debirokratisasi, deregulasi, dan komunikasi tripartit. 

"Operasionalisasi dari perundang-undangan, penerbitan PP yang sesuai dengan jadwal ini semua 
menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja keras untuk melaksanakan undang undang cipta 
kerja," kata Airlangga. 

Sedangkan mengenai penolakan dari FPKS dan Fraksi Partai Demokrat, pemerintah tetap 
memperhatikan sejumlah catatan yan diberikan oleh kedua partai tersebut. Untuk catatan dari 
Fraksi Partai Demokrat, Airlangga mengatakan Undang -undang ini yang menjadi catatan untuk 
memprioritaskan program Covid-19. 

"Proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah seluruhnya sudah dijawab dalam undang-
undang ini kan proses sudah dilakukan secara transparan," ucapnya. 

Sementara itu, dalam penjelasannya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi 
Agtas mengatakan, Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 
64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus/ Tim 
Penyusun (Timus/Timsin). 

"RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami 
perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya. 

Negara Hadir lindungi Pekerja 

Terkait persoalan pentingnya RUU Cipta kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak 
Covid-19, pemerintah sudah merespons dengan Perpres 82 yaitu Komite Penanganan Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan mengenai konsepsi kewenangan pusat dan 
daerah ini, pemerintah menyatakan bahwa ini sesuai dalam bingkai Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-
undang  Dasar 1945 terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh. 

"Justru dengan undang-undang ini negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila 
yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah pekerja dengan di keluarkannya 
jaminan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya. 
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Airlangga mengatakan, pandemi Covid-19 telah terjadi di 215 negara di dunia dan memberikan 
dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu, 
pemerintah melakukan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. 

Ia mengatakan, tekanan pandemi covid-19 telah berdampak pada masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan skema perlindungan baru yakni Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upgrading 
maupun reskilling akses informasi pasar tenaga kerja," tuturnya. 

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah penanganan 
Covid dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan yaitu tahapan awal melalui tanggap 
darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Kemudian, melakukan tahap 
rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. 

"Dengan menyeimbangkan pandemi Covid-19 dan pemulihan sosial ekonomi yang sering 
disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai gas dan rem serta mendorong tatanan transformasi 
ekonomi," tuturnya. 

Airlangga menjelaskan, program JKP untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan akan 
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS 
Ketenagakerjaan) dan pemerintah yang juga akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi manfaat dari jaminan 
lain, seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK) Jaminan kematian OKm), jaminan hari tua OHT), 
dan pensiun. "Ini tidak akan mengganggu manfaat jaminan lain tanpa membebani iuran ke 
pekerja dan pengusaha," terang dia. 

Adapun skema ini terdapat dalam RUU Cipta Kerja Pada pasal 46 A ayat 1 disebutkan bahwa 
pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. 

Kemudian, pada ayat kedua disebutkan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan 
oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah. 

Adapun pada pasal 46 D ayat 1 disebutkan bahwa manfaat JKP berupa uang tunai, akses 
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. 

Sementara itu, untuk pembahasan pesangon sebelum disahkan sempat ramai diperbincangkan 
buruh dan pekerja karena dalam rumusan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya masih dalam 
rancangan memotong hak pekerja yang terkena PHK Dalam RUU Ciptaker tercatat ada 
pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar 
pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

Di sisi lain, pemerintah memastikan UU Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan hamil. 
"Undang-undang (Cipta Kerja) ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur 
di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," kata Airlangga. 

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja juga mengatur penyesuaian jam kerja yang akan disesuaikan 
dengan sektor pekerjannya apakah industri atau ekonomi digital. 

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, UMKM dan pelalcu usaha bakal mendapat manfaat berupa 
kepastian perizinan usaha. 

"Bagi UMKM, koperasi dan pelaku usaha akan mendapat manfaat yang mencakup kemudahan 
dan kepastian mendapat perizinan berusaha, dengan diterapkan perizinan berbasis risiko dan 
penerapan standar," katanya. 
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Seperti dektahui, dalam UU Cipta Kerja pasal mengenai hak cuti pekerja tertuang dalam Pasal 
79 Bab Ketenagakerjaan, namun tidak ada penjelasan lebih rinci terkait cuti haid dan cuti hamil. 

Adapun dalam pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat 
dan cuti. Selanjutnya, waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit meliputi istirahat antara jam 
kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus, dan waktu 
istirahat tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan sebanyak 1 hari untuk enam hari kerja 
dalam satu minggu. 

Sedangkan untuk cuti wajib tahunan wajib diberikan paling sedikitnya 12 hari kerja setelah 
pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan atau satu tahun. 

Ciptakan Lapangan Kerja 

Airlangga mengatakan, pengesahan RUU Cipta Kerja akan berdampak positif dapat men-ciptakan 
lapangan pekerjaan. Menurut dia, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan 
sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun 
permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan 
mempersulit. 

"Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan 
banyaknya aturan dan regulasi atau hiper regulasi," tuturnya. 

Ia mengatakan, melalui UU Omnibsulaw Cipta Kerja maka dapat menjadi solusi, karena UU ini 
dapat menghapus, menyederhanakan UU yang mempersulit investasi. 

"Kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dan untuk itulah 
diperlukan Undang-Undang  Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang 
yangmeng-hambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus 
sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," jelasnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam Pidato Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa 
Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah 
dengan adanya bonus demografi. 

Namun untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah 
satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. 

"Kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua 
masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam 
rumusan 186 pasal dan 15 bab yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan 
usaha menengah kecil," jelasnya. 

Apalagi dalam penyusunan Undang-Undang pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam 
dengan 64 kali rapat yang dilakukan bersama DPR dan pemerintah menjadi 11 kluster. 

"Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja termasuk 
mengevaluasi undang-undang  berdasarkan kajian tersebut diidentifikasikan. Apa yang 
diperlukan dalam Cipta Kerja dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR 
sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster," tuturnya. 

Lebih lanjut, Airlannga menegaskan seluruh proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat terbuka 
dan dilakukan transparan. Pemerintah bahkan melibatkan seluruh pihak dan pemangku 
kepentingan untuk sama-sama melakukan pembahasan di RUU tersebut. 
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Pandangan Fraksi 

Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pemerintah harus mampu menjalankan 
tugas dan kewajibannya yaitu menjaga keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha. 

"Pemerintah menjaga nilai-nilai konstitusi yakni menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi 
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini 
jangan sampai melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya. 

"Kami meminta pemerintah menjamin agar dengan adanya kebijakan ini tidak lantas pendorong 
adanya PHK PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Karena jika ini terjadi justru akan 
bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Cipta Kerja ini," ucapnya. 

Ia mengatakan, RUU ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membenahi permasalahan yang 
dihadapi yaitu tumpang tindihnya peraturan dan rumitnya perizinan. Dengan adanya UU Cipta 
Kerja diharapkan dapat menghadirkan debirokratisasi dan deregulasi. 

"Sehingga dapat tercapai kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan dengan 
terciptanya kemudahan berusaha tersebut diharapkan akan berusaha akan jadi lebih baik dan 
akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan rakyat," ucapnya. 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan 
dapat menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Tanah Air, baik dari segi pelaku 
usaha yang memperoleh kepastian hukum dan dari sisi tenaga kerja yang mendapatkan 
perlidungan secara konstitusional. 

Pengusaha Sambut Baik 

Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR 
yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang (UU) 
melalui Rapat Paripurna, Senin (5/10). 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, UU 
Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan 
perluasan lapangan kerja. 

"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat 
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi 
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang 
kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan 
angkatan kerja yang terus bertambah" kata Rosan dalam keterangan tertulis. 

Pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada ekonomi, 
termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, atau banyak 
pekerja yang bekerja menjadi paruh waktu. Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan 
perketjaaan akan semakin terbuka dan meluas. 

"Kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang 
sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi," kata Rosan. 

Menurutnya, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons cepat 
dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat, (jn) 
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Realisasi Penanaman Modal / Investasi di Indonesia 

2011 - Semester 1 2020 

| 2011 | 'Semester 1-2020 

Sumber: BKPM 

Perbandingan Biaya Minimal Tenaga Kerja Beberapa Negara Asean 

Tahun 2020 (Rp Juta/Bulan) 

Berdasarkan kurs jual di 81 pada 5 Otfober 2020 Sumber: Trading economics. BI 

(diolah investor Daily) 

Peringkat Daya Saing Asean Tahun 2019 

Peringkat 1 

84.8J 

Singapura 

Peringkat 

Sumber: Work! Economic Forum 
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Ringkasan 

Pemerintah dan DPR, Senin (5/10/2020), akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang 
tentang Cipta Kerja yang digarap dengan mekanisme omnibus. Dengan kekuatan mayoritas di 
parlemen, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan koalisinya-minus Partai Demokrat yang walk 
out dan Partai Keadilan Sejahtera---apa pun keinginan koalisi pemerintah, mudah digolkan. Kerja 
politik seperti itu sudah dibaca sejak keberhasilan pemerintah dan DPR merevisi UU Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), revisi 
UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi hingga 15 
tahun, serta pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020. Pengambilan keputusan 
di tingkat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar. 

 

DENGARKAN SUARA RAKYAT 

Pemerintah dan DPR, Senin (5/10/2020), akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang 
tentang Cipta Kerja yang digarap dengan mekanisme omnibus. Dengan kekuatan mayoritas di 
parlemen, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan koalisinya-minus Partai Demokrat yang walk 
out dan Partai Keadilan Sejahtera---apa pun keinginan koalisi pemerintah, mudah digolkan. Kerja 
politik seperti itu sudah dibaca sejak keberhasilan pemerintah dan DPR merevisi UU Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), revisi 
UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi hingga 15 
tahun, serta pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020. Pengambilan keputusan 
di tingkat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar. 

Kita tidak berharap pola "mumpung berkuasa" atau "mumpung mayoritas" menjadi strategi 
pengambilan keputusan politik yang meninggalkan rakyat RUU Cipta Kerja yang dibahas dengan 
mekanisme omnibus---satu UU yang merevisi sejumlah UU---adalah eksperimen konstitusional 
yang dilakukan Presiden Jokowi. Dengan mekanisme seperti itu, sistematika RUU Cipta Kerja 
tidak mudah dipahami. 

RUU Cipta Kerja bukan hanya membahas soal substansi ketenagakerjaan, melainkan juga 
merambah sejumlah aturan lain, termasuk produk halal, tenaga nuklir, tata ruang, soal imigrasi, 
hak paten, hak adat, dan sejumlah substansi lain. RUU Cipta Kerja memberikan gambaran corak 
UU yang kapitalistik, resentralisasi, tetapi juga etatisme. 
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Kesuksesan pemerintah dan DPR mengesahkan sejumlah RUU boleh jadi merupakan perwujudan 
corak demokrasi kaum elite, bukan demokrasi yang partisipatoris. Partai politik dan pemerintah 
merasa berhak menentukan serta merumuskan apa saja sesuai dengan kehendak kaum elite. 
Pola pendekatan politik kekuasaan yang diterapkan jauh dari prinsip musyawarah mufakat, sila 
keempat Pancasila. Jauh dari prinsip negosiasi di antara berbagai kepentingan. Rakyat hanya 
dikonstruksikan sebagai konsumen politik belaka. 

Praktik demokrasi kaum elite jauh dari praktik politik yang pernah dijalankan Presiden Jokowi. 
Dalam sebuah debat calon presiden, Presiden Jokowi mendefinisikan demokrasi secara 
sederhana, yakni mendengar suara rakyat. Praktik itu bukan hanya diucapkan, melainkan sudah 
dipraktikkan Presiden Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo ketika berunding memindahkan sebuah 
pasar di Solo melalui proses yang panjang dan sabar. Pertanyaannya, mengapa pendekatan 
dialog yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama ini, kini berubah? 

Keberatan elemen masyarakat sipil, organisasi buruh, dan masyarakat adat adalah realitas 
politik. Bangsa ini jelas butuh investasi. Namun, harus dipahami, investasi juga tidak akan bisa 
bekerja tanpa ada keterlibatan kaum Pekerja, terlebih saat pandemi tak kunjung bisa terkendali. 
Di tengah pandemi, ketidakpuasan masyarakat sipil yang merasa aspirasinya tidak didengar, 
tanpa mengganggu stabilitas politik, bisa mengajukan keberatannya ke M K. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sebelum pandemi 
Covid-19, sudah ada sekira 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dengan demikian, 
bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam batas tertentu sambil 
mencari pekerjaan baru 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-
pandangan fraksi, 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan yaitu fraksi 
PAN, 2 menyatakan menolak, sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 
mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil 
berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam rapat paripurna, bisa disepakati? 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Setuju 

 

Ringkasan 

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang Cipta Kerja/UU Cipta Kerja. Meski menuai pro-kontra di masyarakat, 
undang-undang  Omnibus Law  tersebut disetujui oleh sebagian besar fraksi di kompleks DPR 
RI, Senayan, pada Senin sore (5/10/2020). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto mengatakan,  Omnibus Law  merapikan 43.600 regulasi yang membuat daya saing 
Indonesia lemah. 
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POIN PENTING DALAM UU CIPTA KERJA, DARI OUTSOURCING SAMPAI PESANGON 
INI PENJELASANNYA 

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang Cipta Kerja/UU Cipta Kerja. Meski menuai prokontra di masyarakat, 
undang-undang  Omnibus Law  tersebut disetujui oleh sebagian besar fraksi di kompleks DPR 
RI, Senayan, pada Senin sore (5/10/2020). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,  Omnibus Law  
merapikan 43.600 regulasi yang membuat daya saing Indonesia lemah. "Sebelum pandemi 
Covid-19, sudah ada sekira 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN," ujarnya di 
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (5/10/2020). 

Airlangga menjelaskan, UU ini juga untuk masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja dan juga 
terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM 
maupun koperasi. 

Menurut Airlangga, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar terhadap 
perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. 

Perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu 
cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk up-skilling maupun re-skilling, serta akses 
informasi pasar tenaga kerja. 

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam batas 
tertentu sambil mencari pekerjaan baru," pungkasnya. 

Ada sejumlah poin yang telah disetujui selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Beberapa di 
antaranya terkait  pesangon  , upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan. 

- Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT)  Dalam UU Ketenagakerjaan,  pekerja 
kontrak  belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. 

Sementara pada  UU Cipta Kerja  ,  pekerja kontrak  mendapat hak yang sama dengan pekerja 
tetap seperti upah dan jaminan sosial. 

- Outsourcing  Dalam  UU Cipta Kerja  yang baru diketuk, sistem alih daya dianggap sebagai 
bentuk hubungan bisnis. 

Pengusaha alih daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik 
yang berstatus kontrak maupun tetap. 

- Pesangon  Untuk besaran  pesangon  PHK disesuaikan, pemberi kerja menanggung 19 kali 
upah dan pemerintah menanggung 6 kali upah. Kemudian dibentuknya program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencakup pelatihan kerja dan penempatan kerja. Ini berbeda 
dengan sebelumnya, di mana  pesangon  diberi 32 kali upah. 

Pembayaran nilai maksimal 19 kali upah tersebut tercantum pada Pasal 156. Pada Ayat (2) 
disebutkan bahwa uang  pesangon  untuk masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih ialah 9 
(sembilan) bulan upah. 

Sedangkan pada Ayat (3), disebutkan uang penghargaan untuk masa kerja 24 (dua puluh empat) 
tahun atau lebih ialah 10 (sepuluh) bulan upah. 

- Upah minimum  Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR juga 
sepakat untuk tetap dijalankan dengan syarat atau kriteria tertentu. 
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UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokan secara sektoral. Kenaikan upah 
minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi. Besaran upah 
minimum pada tingkat provinsi dapat ditetapkan upah minimum tingkat kabupaten/kota dengan 
syarat tertentu. Sementara itu, upah untuk UMKM diatur tersendiri. 

- Jam Kerja  Penambahan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk jenis pekerjaan paruh waktu 
dan ekonomi digital (paling lama 8 jam sehari atau 40 jam per minggu). 

Sementara jam kerja untuk pekerjaan khusus dapat lebih banyak 8 jam per hari. Ini berlaku 
untuk sektor seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. 

Enam fraksi setuju  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna 
DPR, Senin (5/10). 

Sebanyak 6 Fraksi DPR menyatakan setuju pengesahan RUU Cipta Kerja, 1 fraksi menerima 
dengan catatan yakni Fraksi PAN. Sementara 2 fraksi yakni Fraksi PKS dan Demokrat menolak. 

"Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi, 6 menyatakan setuju secara 
bulat, 1 menerima dengan catatan yaitu fraksi PAN, 2 menyatakan menolak, sehingga 
berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang 
disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi 
di dalam rapat paripurna, bisa disepakati?," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat Rapat 
Paripurna, Senin (5/10). 

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir. 

Sebagai informasi, 6 fraksi yang setuju diundangkannya RUU Cipta Kerja ini adalah PDIP, Golkar, 
Nasdem, PPP, PKB, dan Gerindra. 

Sementara fraksi PAN menerima dengan catatan. Sedangkan Fraksi PKS serta Demokrat 
menolak. Ketua Panja RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan, setidaknya telah 
dilakukan 64 rapat kerja untuk perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. RUU yang disusun 
dengan metode omnibus law ini. 

UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 185 pasal. Pembahasan secara detail dilakukan secara 
intensif mulai 20 April sampai 3 Oktober 2020 bahkan saat masa reses. Sebagai informasi, 
pemerintah menyerahkan Surat Presiden RUU Cipta Kerja pada 12 Februari 2020 lalu. 

Pemerintah menilai  UU Cipta Kerja  ini akan memberikan kemudahan berusaha dan 
penyederhanaan perizinan yang dinilai akan menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagian artikel 
tayang di Kontan dengan judul:  DPR sahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 
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Judul UU Cipta Kerja untuk Efektifkan Birokrasi 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis P-4 

Tanggal 2020-10-06 04:37:00 

Ukuran 309x97mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 53.766.000 

News Value Rp 537.660.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Walaupun Partai Demokrat 
tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang 
menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program Covid 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Yang mengutamakan 
hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya jaminan, 
JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan 

neutral - Benny K Harman (anggota DPR) Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan 
tidak bertanggung jawab 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Undang-undang (UU) Cipta 
Kerja (Ciptaker) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak 
lapangan kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
pemerintah. 

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, 
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Air-1 angga dalam rapat paripurna 
pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). 

 

UU CIPTA KERJA UNTUK EFEKTIFKAN BIROKRASI 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Undang-undang (UU) Cipta 
Kerja (Ciptaker) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak 
lapangan kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
pemerintah. 
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"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, 
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Air-1 angga dalam rapat paripurna 
pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). 

Airlangga menambahkan UU Ciptaker akan memprioritaskan program pemulihan dan 
penanganan pandemi Covid-19. 

"Walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan 
bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program Covid," kata 
Airlangga. 

Terkait persoalan pentingnya UU Cipta Kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak 
Covid-19, ia mengatakan bahwa pemerintah sudah merespons dengan terbitkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Perpres itu terkait pembentukan Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Sudah Transparan 

Airlangga juga menegaskan, proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah transparan terhadap 
publik. Terkait isu perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh, Airlangga mengaku sudah 
mengakomodasi kepentingan buruh. 

Menurut dia, dengan adanya UU Ciptaker, negara hadir dalam bentuk hubungan industrial 
Pancasila. "Yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha 
dengan dikeluarkannya jaminan, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia. 

Airlangga juga memastikan, konsepsi perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan 
lingkungan menjadi perhatian utama dalam klaster sumber daya alam di RUU Ciptaker. 

Sementara itu, Partai Demokrat dengan tegas menolak pengesahan RUU Ciptaker menjadi 
undang-undang dan meminta pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. 
Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari rapat paripurna. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata anggota 
DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, dalam Rapat Paripurna. 

UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan terkait kebijakan pengupahan. Perubahan ketentuan 
itu terlihat dari perbedaan jumlah kebijakan terkait pengupahan dari sebelas kebijakan pada UU 
Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tujuh kebijakan pada RUU Cipta Kerja.  ers/Ant/P-4 

Target RUU Cipta Kerja terhadap Struktur Ekonomi Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7-3 
Juta/tahun. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan 
produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan investasi sebesar 6,6-7,0 persen untuk membangun usaha baru atau 
mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja. 

Pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap 
POB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen. 
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Judul Sambut Positif Pengesahan RUU Cipta Kerja, Apindo: Modal Pemulihan 
Ekonomi 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://ekbis.harianjogja.com/read/2020/10/06/502/1051757/sambut-
positif-pengesahan-ruu-cipta-kerja-apindo-modal-pemulihan-ekonomi 

Jurnalis Iim Fathimah Timorria 

Tanggal 2020-10-06 04:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kami menyambut 
baik pengesahan ini. Dari pengesahan RUU Cipta Kerja kami melihat ada komitmen pemerintah 
untuk benar-benar menyelesaikan hambatan yang dirasakan dunia usaha 

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Aturan dalam Cipta 
Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah menunggunya dan kami 
meyakini dampaknya akan positif 

 

Ringkasan 

RUU Cipta Kerja kini telah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan dalam Rapat 
Paripurna DPR RI, Senin petang (5/10/2020). Kalangan pelaku usaha menyambut positif 
pengesahan itu karena dinilai telah menjawab penyelesaian hambatan yang kerap dirasakan 
pengusaha. 

 

SAMBUT POSITIF PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA, APINDO: MODAL PEMULIHAN 
EKONOMI 

Harianjogja.com  , JAKARTA - RUU Cipta Kerja kini telah resmi menjadi undang-undang setelah 
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin petang (5/10/2020). Kalangan pelaku usaha 
menyambut positif pengesahan itu karena dinilai telah menjawab penyelesaian hambatan yang 
kerap dirasakan pengusaha. "Kami menyambut baik pengesahan ini. Dari pengesahan RUU Cipta 
Kerja kami melihat ada komitmen pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan hambatan yang 
dirasakan dunia usaha," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi 
Sukamdani mengutip  Bisnis--jaringan Senin (5/10/2020). 

Dia berujar bahwa substansi yang terkandung dalam aturan yang terdiri atas 15 bab dan 185 
pasal tersebut telah mengakomodasi masukan dunia usaha guna menciptakan iklim 
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perekonomian yang lebih baik. Usulan tersebut mencakup simplifikasi regulasi, kejelasan aturan 
perpajakan dan ketenagakerjaan, kepastian hukum, serta pembagian wewenang antara 
pemerintah daerah dan pusat yang jelas. 

"Aturan dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah 
menunggunya dan kami meyakini dampaknya akan positif," lanjutnya. 

Hariyadi pun menepis kritik yang menyebutkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan 
dengan tergesa-gesa. Menurutnya, pembahasannya telah dimulai sejak tahun lalu. Pembahasan 
pun disebutnya dilakukan secara intensif dengan melibatkan pihak terkait, terutama untuk 
pembahasan klaster ketenagakerjaan. 

Dalam laporan Badan Legislatif DPR RI, pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) telah 
dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detil, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip 
musyawarah untuk mufakat. Pembahasan telah dimulai sejak 20 April dan rampung pada 3 
Oktober 2020. 

Sumber : bisnis.com. 
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Judul Serba Cepat untuk RUU Cipta Kerja 

Nama Media Kompas 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Rini Kustiani 

Tanggal 2020-10-06 04:35:00 

Ukuran 232x358mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 267.960.000 

News Value Rp 1.339.800.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Anggota banyak yang kaget. 
Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak 

negative - Amin AK (anggota DPR) Jadi, pilihannya saat itu, DPR lock-down (ditutup) atau 
percepat rapat paripurna penutupan masa sidang sehingga anggota DPR reses ke daerah ma-
sing-masing 

negative - Amin AK (None) Ini tidak dikasih tahu agendanya apa, rapat pimpinan (Bamus), tahu-
tahu siangnya rapat paripurna. Ujug-ujug gitu, ya, gimana, sih. Lha, ini model apa? Kami protes 
saat itu 

negative - Benny K Harman (None) Kami tidak bertanggung jawab atas putusan yang diambil di 
rapat paripurna ini 

negative - Achmad Bai-dowi (Wakil Ketua Baleg DPR) Tidak ada itu. Itu ghotak-ghatik-gha-tuk 
(dihubung-hubungkan). Tadi di Bamus sudah disepakati untuk dibawa ke paripurna karena 
penyebaran Covid-19 di DPR yang kian masif. Laju Co-vid-19 di DPR bertambah. Sekarang ada 
empat anggota DPR yang positif dan beberapa staf juga terpapar 

negative - Baidowi (None) Kalau tidak, RUU itu bahkan dapat di-drop. Atau, bisa juga RUU itu 
dilanjutkan pembahasannya oleh alat kelengkapan dewan lainnya 

positive - Feri Amsari (Direktur Pusat Studi Konstitusi) Terlebih lagi, semua proses pembentukan 
hukum ini dilakukan di masa pandemi sehingga sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk 
mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia 

negative - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Saya kira pilihan 
rapat di hotel bukan karena alasan yang tampak lucu, yaitu mati lampu itu. Yang teijadi 
sesungguhnya DPR sudah mematikan akses publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja 

neutral - Supratman Andi Agtas (None) Pembahasan sudah transparan dan akuntabel 
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Ringkasan 

Pembahasan hincjcja pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung begitu cepat. Padahal, suara 
publik yang menentang RUU tersebut tak henti hentinya disuarakan. DPR pemerintah dianggap 
mematikan akses publik pada pembahasan RUU itu. Pengesahan Rancangan Undang-Undang 
Cipta Kerja menjadi undang -undang (UU), di Jakarta, Senin (5/10/2020), menjadi sorotan 
banyak pihak. Betapa tidak, pembahasan hingga pengesahan berlangsung begitu cepat. Aspirasi 
publik yang menentang regulasi tersebut dengan mudahnya diabaikan. 

 

SERBA CEPAT UNTUK RUU CIPTA KERJA 

Pembahasan hincjcja pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung begitu cepat. Padahal, suara 
publik yang menentang RUU tersebut tak henti hentinya disuarakan. DPR pemerintah dianggap 
mematikan akses publik pada pembahasan RUU itu. 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang -undang (UU), di Jakarta, 
Senin (5/10/2020), menjadi sorotan banyak pihak. Betapa tidak, pembahasan hingga 
pengesahan berlangsung begitu cepat. Aspirasi publik yang menentang regulasi tersebut dengan 
mudahnya diabaikan. 

Setelah RUU Cipta Kerja disetujui disahkan menjadi UU di tingkat satu, antara Badan Legislasi 
(Baleg) DPR dan pemerintah, Sabtu (3/10) malam, gelagat RUU itu akan segera dibawa ke Rapat 
Paripurna DPR untuk disahkan sudah tercium. Ini kemudian terbukti pada Senin. 

Senin sekitar pukul 12.00 para anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR mendapatkan 
undangan dadakan mengikuti rapat Bamus DPR siang itu juga pukul 12.30. "Anggota banyak 
yang kaget. Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak," kata Sekretaris Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa. 

Dalam rapat Bamus DPR yang dihadiri pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR tersebut, Wakil 
Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Sya-msuddin tiba-tiba menyampaikan agenda 
percepatan penutupan masa persidangan DPR I periode 2020/2021 dalam Rapat Paripurna DPR 
yang akan digelar Senin sore. Di jadwal semula, rapat paripurna penutupan masa sidang baru 
akan digelar 8 Oktober. 

Alasan yang jadi dasar percepatan, banyak anggota DPR, tenaga ahli, dan anggota staf yang 
positif Covid-19. "Jadi, pilihannya saat itu, DPR lock-down (ditutup) atau percepat rapat 
paripurna penutupan masa sidang sehingga anggota DPR reses ke daerah ma-sing-masing," ujar 
anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, menceritakan suasana rapat Bamus. 

Dengan rencana rapat paripurna penutupan masa sidang dipercepat, otomatis agenda 
pengesahan RUU Cipta Kerja turut menyesuaikan. Pengesahan dijadwalkan dalam rapat 
paripurna sebelum agenda penutupan masa sidang. 

Sontak hal ini menuai protes, terutama dari Fraksi PKS dan Partai Demokrat, yang sejak di tingkat 
satu menolak pengesahan RUU itu. 

"Ini tidak dikasih tahu agendanya apa, rapat pimpinan (Bamus), tahu-tahu siangnya rapat 
paripurna. Ujug-ujug gitu , ya, gimana, sih. Lha, ini model apa? Kami protes saat itu," ujar Amin 
AK. Namun, apa daya, mayoritas fraksi, berjumlah tujuh fraksi, menyetujui percepatan. Alhasil, 
rapat paripurna digelar mulai pukul 15.00, Senin. 

Ketika rapat paripurna dengan agenda persetujuan pengesahan RUU Cipta Kerja, ketergesa-
gesaan DPR juga tampak. Saat masuk pandangan fraksi-fraksi atas RUU itu, misalnya, Azis 
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sebagai pimpinan rapat sempat menawarkan agar pandangan fraksi tak perlu dibacakan. 
Alasannya, laporan pembahasan RUU dan sikap setiap fraksi sudah dibacakan Ketua Panitia Kerja 
(Panja) RUU Cipta Kerja dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas. 

Baru setelah diprotes sejumlah anggota DPR, paripurna memberi kesempatan setiap fraksi 
membacakan sikap dan catatan akhir mereka terhadap RUU Cipta Kerja. 

Situasi memanas 

Ketika setiap fraksi sudah membacakan pendapatnya, ketergesa-gesaan, terutama dari Azis 
sebagai pemimpin rapat, kembali terlihat. Saat anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny 
K Harman, masih berkeinginan menyampaikan penolakan fraksinya atas RUU, Azis menolaknya. 

Suasana rapat sempat memanas. Terjadi perdebatan antara Benny dan Azis. Namun, Azis tetap 
berkukuh menolak permintaan interupsi dari Benny. Benny pun geram dan menyampaikan 
bahwa fraksinya walk out (keluar) dari rapat paripurna. "Kami tidak bertanggung jawab atas 
putusan yang diambil di rapat paripurna ini," kata Benny. 

Selanjutnya, pengesahan berjalan mulus hingga rapat paripurna usai pukul 18.00. 

Pertanyaan pun timbul dari ketergesa-gesaan mayoritas fraksi di DPR tersebut. Apakah 
percepatan untuk menghindari demo buruh? Buruh sejak 3 Oktober lalu sudah berencana 
berunjuk rasa besar-besaran jika RUU Cipta Kerja dipaksakan disahkan. Mereka juga mengancam 
mogok nasional. 

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Bai-dowi 
membantahnya. "Tidak ada itu. Itu ghotak-ghatik-ghatuk (dihubung-hubungkan). Tadi di Bamus 
sudah disepakati untuk dibawa ke paripurna karena penyebaran Covid-19 di DPR yang kian 
masif. Laju Co-vid-19 di DPR bertambah. Sekarang ada empat anggota DPR yang positif dan 
beberapa staf juga terpapar," ujarnya. 

Baidowi juga membantah tudingan pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru. Semuanya 
dianggap sesuai prosedur. Sesuai kesepakatan dan tata tertib DPR, pembahasan RUU harus 
tuntas dibahas DPR dalam tiga kali masa sidang. "Kalau tidak, RUU itu bahkan dapat di-drop. 
Atau, bisa juga RUU itu dilanjutkan pembahasannya oleh alat kelengkapan dewan lainnya," 
katanya. 

RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR oleh pemerintah pada Februari lalu. RUU lantas mulai dibahas 
sejak 20 April. Dengan demikian, pembahasan hingga pengesahan RUU memakan waktu hampir 
enam bulan. Hal ini terbilang cepat jika dibandingkan dengan banyak RUU lain yang 
pembahasannya bisa makan waktu bertahun-tahun. 

Abaikan suara publik 

Terlebih, kecepatan pembentuk UU menyelesaikan RUU Cipta Kerja dilakukan di tengah kritik 
dan protes publik atas RUU itu. Sebab, RUU Cipta Kerja dinilai tidak hanya berisikan pasal-pasal 
bermasalah karena nilai-nilai konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila dilanggar bersamaan, tetapi 
juga dinilai cacat dalam prosedur pembentukan. 

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, aspirasi 
publik kian tak didengar. Bahkan, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja itu terus dilakukan 
pembatasan seakan tidak lagi mau mendengar apa yang menjadi dampak bagi hak-hak dasar 
warga. 

Bersama sekitar 40 akademisi lainnya dari sejumlah daerah di Tanah Air, Feri menandatangani 
petisi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. 
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Hal paling mendasar, menurut Feri, metodenya yang tidak diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut tidak 
mengatur pembentukan UU dengan metode omnibus law. Artinya, sekalipun metode itu dikenal 
dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di banyak negara, di Indonesia 
belum ada aturan yang mendasari metode omnibus law itu. 

"Terlebih lagi, semua proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi sehingga 
sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi 
manusia," katanya. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, melihat, upaya 
menjauhi kelompok yang kontra dengan RUU Cipta Kerja sudah tampak ketika Baleg 
memutuskan rapat di hotel, beberapa waktu lalu, dengan dalil kendala teknis mati lampu di 
Kompleks Parlemen. 

"Saya kira pilihan rapat di hotel bukan karena alasan yang tampak lucu, yaitu mati lampu itu. 
Yang teijadi sesungguhnya DPR sudah mematikan akses publik dalam pembahasan RUU Cipta 
Kerja," ucapnya. 

Terkait kritik soal keterbukaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Supratman Andi Agtas 
mengatakan, 64 kali rapat membahas RUU Cipta Kerja selalu terbuka. Rapat juga selalu disiarkan 
lewat TV Parlemen dan sejumlah akun media sosial DPR "Pembahasan sudah transparan dan 
akuntabel," ujarnya. 

Apa yang disampaikan Supratman tidak salah. Hanya saja, publik tidak terlibat di dalam rapat-
rapat itu. Publik menjadi pihak yang pasif dan tidak didengarkan masukannya. 

Kini, RUU Cipta Kerja telah disahkan. Namun, setidaknya publik mencatat sekali lagi pembuatan 
legislasi yang mengabaikan suara mereka. 

(RINI KUSTIASIH/ NIKOLAUS IIARBOWO) 

caption: 

Buruh melepas baju dalam unjuk rasa di kawasan industri East Jakarta Industrial Park, Cikarang, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pengunjuk rasa yang berniat menuju ke 
Gedung DPR itu diblokade polisi sehingga hanya bisa berorasi di kawasan industri. Mereka 
menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan mogok kerja pada 6-8 Oktober 
2020. 
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Judul 7 Hal Penting di UU Cipta Kerja yang Membuat Buruh Keberatan, Apa 
Saja Sih? 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/7-hal-penting-di-uu-cipta-
kerja-yang-membuat-buruh-keberatan-apa-saja-sih 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2020-10-06 04:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kepada seluruh anggota, saya memohon 
persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati? 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap 
industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing 
berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya 
omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security 
untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi? 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruh nya tidak 
dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan 
hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, 
otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruh nya tidak 
dibayar, no work no pay. 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan 
buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak 
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional 
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI 
mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan 
sesuai dengan isi UU 13/2003 

negative - Tribunnews (None) Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru 
padahal banyak pasal substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam 
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negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef)) Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian 
pangan. pemerintah buat food estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya 
melalui omnibus law cipta kerja. Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan 
ini lucu ya 

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef)) Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang 
serius hak-hak pekerja. Decent labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional. 
Msalnya ada pabrik tekstil mau relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja 
dengan disahkannya omnibus law berkurang signifikan 

neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef)) Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi 
dan mencari negara lain. sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari 
kesalahan fatal tersebut 

 

Ringkasan 

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin resmi 
mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin 
(5/10/2020). 

 

7 HAL PENTING DI UU CIPTA KERJA YANG MEMBUAT BURUH KEBERATAN, APA 
SAJA SIH? 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -  Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis 
Syamsuddin resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi 
undang-undang, Senin (5/10/2020). 

"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna dikutip dari siaran TV 
Parlemen kanal YouTube DPR RI. 

"Setuju," ungkap mayoritas anggota yang hadir. Azis kemudian mengetok palu tanda 
persetujuan pengesahan. ( buruh unjuk rasa tentang UU Cipta kerja, ini penyebabnya )  Dengan 
demikian, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan 
pemerintah setelah melalui bahasan maraton pada Sabtu (3/10/2020) malam. 

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi 
yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Dua fraksi tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedua Fraksi menyatakan menolak RUU 
Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. 

Namun sejak awal isi Omnibus Law  UU Cipta Kerja  ini diprotes  buruh  dari berbagai elemen. 

Lalu apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU ini yang membuat  buruh  sangat keberatan?  
Berdasar catatan Tribunnews, setidaknya ada tujuh item krusial dalam  UU Cipta Kerja  yang 
amat merugikan  buruh  seperti dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal. 

Apa saja? Berikut rinciannya:  1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 
(UMSK) dihapus. 
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Said Iqbal menyatakan  buruh  menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK tidak perlu 
bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. 

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara 
ASEAN lainnya. 

Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia 
disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam. 

UMSK ditegaskan harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan 
jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan 
jenis industri tertentu saja. 

Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, 
agar ada fairness. 

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja 
sektoral industri di tingkat nasional. 

Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor 
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut. 

"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. 
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal. 

2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan  Buruh menolak pengurangan nilai 
pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 
bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Perjanjian PKWT  Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said 
Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak. 

Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup. 

4. Sistem Outsourcing. 

Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. 

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal, 
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi  buruh  . 

"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total  
buruh  yang bekerja di sektor formal. 

Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan 
tetap? No job security untuk  buruh  Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal. 

Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. 

5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang  Para  buruh  menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, 
menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. 

Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya 
atas cuti tersebut hilang. 

6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan  Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan 
hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah  buruh  nya tidak dibayar, no work no pay."  
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"Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut 
dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru 
di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya. 

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) 
yang mengatur bahwa  buruh  yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. 

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan  buruh  yang menggunakan cuti haid, 
hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal. 

7. Status Outsourcing Seumur Hidup  Alasan  buruh  menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena 
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi 
mereka hilang. 

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut,  buruh  menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 
juta  buruh  sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan 
perusahaan masing-masing," tegas Said Iqbal. 

32 Federasi Serikat Buruh Menolak  KSPI dan  buruh  indonesia beserta 32 Federasi serikat  
buruh  lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme 
UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan 
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 
utamanya pada pasal 4. 

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok 
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta  buruh  . 

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta  buruh  di 25 provinsi dan hampir 10.000 
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, 
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata 
Said Iqbal. 

Tanggapan Pengamat  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Badan Legislasi (Baleg) DPR terlalu terburu-buru dalam 
membahas dan menggesa pengesahan RUU Cipta Kerja. 

Pada Sabtu (3/10/2020) malam, dalam pembicaraan Tingkat I, DPR dan pemerintah sepakat 
RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna. 

Menurut Bhima, banyak pasal-pasal substantif yang harus dikaji secara mendalam. 

"Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru padahal banyak pasal 
substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews, 
Minggu (4/10/2020). 

Bhima mencontohkan beberapa pasal yang dianggapnya bermasalah, yaitu terkait dengan 
keterbukaan impor pangan. 

Hal itu akan merugikan petani, hanya karena ditekan pihak asing lalu regulasi perlindungan 
petani dirubah secepat kilat. 
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"Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian pangan. pemerintah buat food 
estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya melalui omnibus law cipta kerja. 
Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan ini lucu ya," ucapnya. 

Kemudian, terkait pasal di klaster ketenagakerjaan juga dibahas tanpa memperhitungkan 
dampak pada nasib pekerja yang rentan kena PHK. 

Pesangon dikurangi padahal, semua tahu dalam kondisi resesi, pekerja butuh perlindungan. 

Menurutnya, jika model regulasi yang mengatur banyak hal dibahas secepat ini, dia khawatir 
investasi justru tidak naik pasca-omnibus law diserahkan. 

"Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang serius hak-hak pekerja. Decent 
labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional. Msalnya ada pabrik tekstil mau 
relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja dengan disahkannya omnibus 
law berkurang signifikan," ujarnya. 

"Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi dan mencari negara lain. 
sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari kesalahan fatal tersebut," 
tegas Bhima Yudhistira. 
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Ringkasan 

DEMO buruh menolak RUU Cipta Kerja akari dilaksanakan selama tiga dimulai Selasa (6/10). Ini 
sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya, 
substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law telah disepakati oleh 
pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Langkah selanjutnya, RUU Cipta Kerja atau 
Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan. 

 

OMNIBUS LAW 

DEMO buruh menolak RUU Cipta Kerja akari dilaksanakan selama tiga dimulai Selasa (6/10). Ini 
sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya, 
substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law telah disepakati oleh 
pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Langkah selanjutnya, RUU Cipta Kerja atau 
Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan. 

Inti dari aturan yang juga disebut sapu jagat itu adalah menyederhanakan investasi, tapi hak 
pekerja dipangkas. 

Virdita Ratriani 
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AD Value Rp 28.800.000 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Lucy Kurniasari (politisi Partai Demokrat) Demokrat menolak Rancangan Undang 
Undang Cipta Kerja, karena lebih buruk dari Undang Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. 
Aturan ini melemahkan daya tawar karyawan di hadapan pemilik perusahaan 

 

Ringkasan 

RANCANGAN Undang-Undang  Cipta Kerja dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Untuk itu, 
Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak RUU Cipta Kerja. Mal ini ditegaskan politisi Partai 
Demokrat, Lucy Kurniasari. "Demokrat menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, karena 
lebih buruk dari Undang Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Aturan ini melemahkan daya 
tawar karyawan di hadapan pemilik perusahaan," tegasnya, kepada wartawan, kemarin. 

 

DEMOKRAT NILAI RUU CIPTAKER LANGKAH MUNDUR 

RANCANGAN Undang-Undang  Cipta Kerja dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Untuk itu, 
Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak RUU Cipta Kerja. Mal ini ditegaskan politisi Partai 
Demokrat, Lucy Kurniasari. "Demokrat menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, karena 
lebih buruk dari Undang Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Aturan ini melemahkan daya 
tawar karyawan di hadapan pemilik perusahaan," tegasnya, kepada wartawan, kemarin. 

Selain itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Jatim I (Surabaya dan 
Sidoarjo) ini menganggap, RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing. 
Ini dia nilai akan membahayakan bagi tenaga kerja dalam negeri. 

Sebaliknya, RUU Cipta Kerja ini menihilkan tenaga kerja Indonesia, di samping juga akan 
membuat mereka makin sulit menjadi pegawai tetap. Padahal, menjadi pegawai tetap akan 
memberi kepastian hukum bagi para pekerja. 

''Kalau rancangan ini disahkan, akan semakin banyak pegawai kontrak seumur hidup. Bukan 
sebagai pegawai tetap. Hal ini akan melemahkan posisi pegawai," tegas Lucy lagi. 
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Selain itu. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini menganggap, upah minimum sektor 
kabupaten/kota juga akan hilang. Tentu hal ini merugikan para pekerja. 

Pesangon para pekerja juga akan dikurangi dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Padahal bagi 
pekerja, pesangon itu sangat dibutuhkan untuk tetap eksis setelah pensiun. Kalau pesangon 
terlalu kecil, maka masa depan pekerja setelah pensiun akan semakin suram.  ren 
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Judul Pemerintah Uraikan Alasan Kenapa RUU Cipta Kerja Perlu Disahkan 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis * 

Tanggal 2020-10-06 04:27:00 

Ukuran 182x333mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 81.900.000 

News Value Rp 245.700.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis mengenai Omnibus Law 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 
dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati 
dalam rilis ini menyampaikan, keberadaan RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mengurai 
kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 pun menjadi 
momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor 
ekonomi. Sehingga, Indonesia tak kehilangan momentum untuk bangkit setelah pandemi. 

 

PEMERINTAH URAIKAN ALASAN KENAPA RUU CIPTA KERJA PERLU DISAHKAN 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis mengenai Omnibus Law 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 
dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati 
dalam rilis ini menyampaikan, keberadaan RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mengurai 
kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 pun menjadi 
momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor 
ekonomi. Sehingga, Indonesia tak kehilangan momentum untuk bangkit setelah pandemi. 

Jika sudah disahkan dan berlaku efektif, 

UU Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan kepastian dan kecepatan perizinan investasi, serta 
adanya kepastian hukum. Pemerintah menargetkan, keberadaan RUU Cipta Kerja bisa menjadi 
jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional. Sehingga bisa meraup angka 
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 persen hingga 6 persen, yakni dengan penciptaan lapangan 
kerja sebanyak 2,7 juta sampai dengan 3 juta per tahun. 

Jumlah lapangan kerja itu meningkat dari saat ini 2 juta per tahun, untuk menampung 9,29 juta 
orang yang tidak atau belum bekerja, yaitu 7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan 
kerja baru. 

Tanpa pembenahan mendasar struktur ekonomi nasional yang dilakukan melalui RUU Cipta 
Kerja, risiko yang mengancam ekonomi Indonesia di masa mendatang meliputi, pertama, 
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lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Kedua, daya saing pencari kerja 
relatif rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak bekerja akan semakin tinggi. 
Dan keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap. 

Sebagai informasi, jumlah angkatan kerja Indonesia menurut data terbaru Badan Pusat Statistik 
(BPS) per Februari 2020, tercatat 137,91 juta orang. Dari jumlah itu, yang terserap lapangan 
kerja 131,01 juta orang. Sementara 6,88 juta lainnya masih menganggur. Dari jumlah yang 
bekerja pun, 39,44 juta di antaranya merupakan pekerja paruh waktu dan setengah 
menganggur. Artinya, jumlah pengangguran dan angkatan kerja yang bukan pekerja penuh, 
seluruhnya mencapai 46,32 juta. 

Kondisi pandemi Covid-19 membuat masalah ketenagakerjaan makin kompleks, karena total ada 
3,06 juta pekerja yang terdampak. Dari jumlah pekerja yang terdampak pandemi, 1,44 juta di 
antaranya berstatus terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau dirumahkan. Biaya investasi 
di Indonesia pun terbilang mahal dan kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga. Hal ini 
didasarkan pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni perbandingan atau rasio antara 
tambahan investasi yang dibutuhkan, untuk menghasilkan setiap satu unit output. 

ICOR Indonesia pada 2019 sebesar 6,77 persen, lebih buruk dari 2018 yang di posisi 6,44 persen. 
Sementara negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam punya ICOR di posisi 
ideal yakni 3 persen. Selain ICOR yang tidak kompetitif, regulasi Indonesia juga terbilang rumit 
sehingga menjadi penghambat investasi. Hal ini terjadi di tingkat pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Dua hal tersebut menjadi penghambat investasi yang bersifat padat modal. 
Sedangkan investasi yang bersifat padat karya, lebih terkendala lagi oleh masalah 
ketenagakerjaan. 

Salah satunya karena besarnya standar upah minimum Indonesia dibandingkan negara lain, 
serta mahalnya biaya pesangon jika terjadi PHK. Secara rata-rata, upah minimum di Indonesia 
ada di kisaran 170 dolar Amerika Serikat (AS), lebih mahal daripada Vietnam yang di kisaran 150 
dolar AS per bulan. Bahkan, rata-rata upah minimum di India dan Bangladesh, masing-masing 
di kisaran 100 dolar AS per bulan. 

Demikian juga dengan jumlah pesangon yang dibayarkan, secara rerata di Indonesia mencapai 
52 minggu. Jauh lebih mahal daripada negara pembandingnya seperti Thailand (32 minggu), 
Vietnam (25 minggu), Filipina (23 minggu) dan Malaysia (17 minggu). Pada saat yang sama, 
mahalnya biaya tenaga kerja tidak diimbangi kemampuan tenaga kerja untuk mengadopsi 
teknologi dalam proses produksi di perusahaan. Padahal, ini menjadi tren global dengan 
berkembangnya otomatisasi dan industri 4.0, termasuk kelak pasca pandemi. 

Untuk itu, RUU Cipta Kerja sebagai sebuah terobosan regulasi, diharapkan dapat mengurai 
masalah ketenagakerjaan yang makin kompleks dan mempermudah investasi. Setiap investasi 
diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa menyerap angkatan kerja yang 
ada. Apa yang disuarakan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian itu 
disambut baik DPR. RUU Cipta Kerja segera disahkan melalui Rapat Paripurna DPR. Organisasi 
pekerja dan organisasi pengusaha pun bersuara mengenai ini. Berikut wawancaranya. 
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Judul Kami Tegas Menolak Isi RUU Cipta Kerja 
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Ringkasan 

Bagaimana pekerja atau buruh menvi-kapi rencana pengesahan Omnibus Law Rancangan 
Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas 
menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Makanya, kami menggelar aksi mogok nasional. 
Setidaknya, 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan berunjuk rasa serempak 
secara nasional. Aksi ini diberi nama Mogok Nasional. Elemen serikat pekerja yang lain pun 
menyatakan dukungannya dan ikut serta dalam pemogokan ini. 

 

KAMI TEGAS MENOLAK ISI RUU CIPTA KERJA 

Bagaimana pekerja atau buruh menvi-kapi rencana pengesahan Omnibus Law Rancangan 
Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas 
menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Makanya, kami menggelar aksi mogok nasional. 
Setidaknya, 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan berunjuk rasa serempak 
secara nasional. Aksi ini diberi nama Mogok Nasional. Elemen serikat pekerja yang lain pun 
menyatakan dukungannya dan ikut serta dalam pemogokan ini. 

Berapa estimasi massanya? 

Mogok Nasional diikuti sekitar dua juta buruh, dari rencananya diikuti lima juta buruh di 25 
provinsi. Dari hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri, seperti kimia, energi, 
tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi dan lain-lain. 

Apakah mogok nasional tidak melanggar aturan? 

Mogok Nasional dilakukan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU Nomor 21 Tahun 2000, 
khususnya Pasal 4. Yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja, salah satunya adalah 
merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

Mogok nasional juga berlandaskan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang IIAM, dan UU Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional, mengenai hak-hak sipil dan politik. 

Apa saja keberatan pekerja yang tidak diakomodir dalam pembahasan RUU Cipta Kerja? 
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Sebelumnya, ada 10 isu yang diusung pekerja atau buruh dalam menolak Omnibus Law RUU 
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 10 isu tersebut yakni berkaitan dengan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK), sanksi pidana bagi pengusaha. Tenaga Kerja Asing (TKA), Upah Minimum 
Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Kota (UMSK). pesangon, 
karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas 
cuti, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing. 

10 isu tersebut telah dibahas Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) 
RUU Cipta Kerja DPR selama 5-7 hari. Itu sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. 
Pada 3 Oktober 2020, sudah diputuskan pemerintah dan DPR untuk dibawa ke dalam Rapat 
Paripurna DPR, untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Bagaimana perkembangannya? 

KSPI mencermati, dari 10 isu yang disepakati Pemerintah dan DPR, katanya tiga isu yaitu PHK, 
sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13 Tahun 2003. Tapi, 
haius diperiksa kembal i kalimat yang dituangkan ke dalam pasal RUU Cipta Kerja, apakah 
merugikan buruh atau tidak. Namun, terhadap tujuh hal lainnya, buruh menolak keras 
kesepakatan tersebut.  jon 
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Ringkasan 

Bagaimana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyikapi rencana pengesahan Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja? Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibuat untuk memecahkan masalah 
perizinan, perpajakan dan ketenagakerjaan. Tiga hal tersebut yang menjadi hambatan utama 
investasi dan penciptaan lapangan kerja formal, sehingga pengangguran semakin besar setiap 
tahunnya. 

 

RUU CIPTA KERJA BISA PECAHKAN PERSOALAN 

Bagaimana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyikapi rencana pengesahan Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja? Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibuat untuk memecahkan masalah 
perizinan, perpajakan dan ketenagakerjaan. Tiga hal tersebut yang menjadi hambatan utama 
investasi dan penciptaan lapangan kerja formal, sehingga pengangguran semakin besar setiap 
tahunnya. 

Anda melihat pemerintah ingin mengakomodir para pencari kerja? 

Pekerja ada serikat. Pengusaha ada asosiasi, misalnya Apindo. Tapi, pencari kerja, tidak ada 
yang membela. Maka, Pemerintah hanis membuat terobosan. 

Apakah RUU Cipta Kerja mengakomodir semua pihak, selain pencari kerja? 

Sudah dibicarakan tripartit tingkat tinggi pada Juli lalu, diikuti delapan konfederasi Pekerja atau 
buruh. Tapi, dua konfederasi walk out sebelum mulai pembahasan. Enam konfederasi 
melanjutkan terus sampai selesai. Pembahasan dilakukan detail pasal per pasal. 

Apakah masukan dan permintaan masing-masing sektor diakomodir? 

Semua masukan dan keberatan dicatat secara detail, dan itu yang dibawa ke DPR. Pembahasan 
berlangsung selama dua minggu, setiap hari, dari pagi sampai malam. 

Mengapa masih ada yang menggelar mogok nasional untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja? 
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Mogok Nasional itu seruan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Karena, dari awal 
sudah menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Bukankah buruh, termasuk KSPI sudah diajak Tim Perumus dan Badan Legislasi (Baleg) DPR 
untuk membahas ini. Bukankah sudah sepakat? 

Betul itu. Tapi, saya tidak tahu kenapa masih mengajak mogok nasional, yang notabene tidak 
ada aturannya dalam undang-undang. 

Buruh juga berencana melakukan langkah hukum lain, seperti mengajukan judicial review. 
Bagaimana dengan Apindo? 

Kita saat ini sedang susah semua karena Covid-19. Jadi, ini murni urusan pemerintah untuk 
perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. 

Adakah masukan soal Omnibus Law dari Apindo? 

Kita kasih masukan supaya masalah ketenagakerjaan jangan selalu dikaitkan dengan unsur 
pidana, tapi ditolak. Jadi, ya tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

Apa saja yang berubah berdasarkan usulan Apindo dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja? 

Tidak ada. Pemerintah sudah ada konsep sendiri dari awal. Mungkin masukan dari serikat pekerja 
atau serikat buruh saat di DPR yang lebih diakomodir.  jon 
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Ringkasan 

Setelah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang terdaftar di BPJS 
Ketenagakerjaan, pemerintah kembali memberikan bantuan kepada pengusaha dan peserta 
bukan penerima upah berupa pengurangan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) sebesar 99% selama 6 bulan yang dimulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. 
Pengurangan iuran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2020 tentang 
Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam 
penyebaran Covid-19. 

Program BSU yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta untuk 15,7 juta pekerja akan membantu daya 
beli pekerja sehingga bisa meningkatkan konsumsi keluarganya, sedangkan pengurangan iuran 
JKK dan JKm akan membantu cash Jlow perusahaan. Tidak hanya itu manfaat lain yang ada di 
PP No. 49 Tahun 2020 adalah kelonggaran batas waktu pembayaran iuran Program JKK, JKm, 
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang awalnya paling lambat tanggal 15 
meryadi tanggal 30 tiap bulannya, adanya penundaan pembayaran sebagian iuran JP, dan 
pengurangan denda dari 2% mei\jadi 0,5%. 

 

JAMINAN SOSIAL DI ERA PANDEMI KORONA 

Setelah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang terdaftar di BPJS 
Ketenagakerjaan, pemerintah kembali memberikan bantuan kepada pengusaha dan peserta 
bukan penerima upah berupa pengurangan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) sebesar 99% selama 6 bulan yang dimulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. 
Pengurangan iuran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2020 tentang 
Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam 
penyebaran Covid-19. 

Program BSU yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta untuk 15,7 juta pekerja akan membantu daya 
beli pekerja sehingga bisa meningkatkan konsumsi keluarganya, sedangkan pengurangan iuran 
JKK dan JKm akan membantu cash Flow perusahaan. Tidak hanya itu manfaat lain yang ada di 
PP No. 49 Tahun 2020 adalah kelonggaran batas waktu pembayaran iuran Program JKK, JKm, 
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang awalnya paling lambat tanggal 15 
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meryadi tanggal 30 tiap bulannya, adanya penundaan pembayaran sebagian iuran JP, dan 
pengurangan denda dari 2% menjadi 0,5%. 

Mengacu data penerimaan iuran JKK di 2019 sebesar Rp 5,92 triliun dan penerimaan iuran JKm 
Rp 2,81 triliun maka potensi pengurangan iuran JKK dan JKm selama 6 bulan adalah sekitar Rp 
4,32 triliun. Dan pengurangan ini akan berpotensi mengurangi pembelian Surat Berharga Negara 
sekitar Rp 2,16 triliun yang seharusnya bisa membantu menutupi defisit APBN. 

Tentunya relaksasi yang diberikan kepada pengusaha tersebut tidak akan mengganggu 
pelayanan dan manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Dengan 
dukungan dana kelolaan JKK sebesar Rp 34,92 triliun dan JKm sebesar Rp 12,86 triliun (per 31 
Maret 2020), serta rasio klaim JKK dan JKm masing-masing sebesar 26,59% dan 30,65%, 
kenaikan manfaat JKK dan JKm yang diatur dalam PP No 82 Tahun 2019 akan dengan mudah 
dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. 

Nilai baik dalam PP No. 49 tersebut ternyata tidak otomatis membantu seluruh perusahaan yang 
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada kendala di Pasal 13 yang memang mensyaratkan 
perusahaan harus melunasi tunggakan iuran hingga Bulan Juli 2020, 

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch bila memiliki tunggakan iuran, agar mendapat 
pengurangan iuran 99%. Tentunya syarat ini tidak tepat karena sejak Covid-19 hadir hingga saat 
ini sudah banyak perusahaan yang terdampak dan mengalami kesulitan membayar 

iuran. Justru seharusnya perusahaan yang kesulitan ini yang diberikan pengurangan iuran. 

Bukankah dalam program BSU, bagi perusahaan yang menunggak iuran pekerjanya tetap 
mendapatkan BSU. Program relaksasi iuran ini pun seharusnya mengakomodasi perusahaan 
yang kesulitan membayar tunggakan iuran. Tunggakan iuran itu memang harus dibayar tetapi 
berikan keringanan dengan cara mencicil, agar program relaksasi tetap bisa dinikmati. Ilal ini 
sejalan dengan relaksasi pembayaran tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
bisa dicicil dan kepesertaan meryadi aktif. 

Tidak hanya BSU dan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, secara teknis pun dilakukan 
relaksasi manfaat JKK dan JKm dengan menjamin peserta yang melakukan kegiatan bekerja dari 
rumah (work f r om home), serta perluasan cakupan Penyakit Akibat Kerja (PAK) terkait Covid-
19 bagi tenaga kesehatan, tenaga pendukung dan tim relawan. 

Bila kepesertaan JKK dan JKm bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI-Polri dikelola oleh BPJS 
Ketenagakerjaan, maka pengurangan iuran 99% ini pun akan dinikmati APBN dan APBD sehingga 
iuran yang didiskon tersebut dapat dialokasikan membantu penanganan Covid-19. Demikian juga 
PNS dan TNI-Polri yang bekerja dari rumah pun akan tetap mendapatkan manfaat JKK dan JKm, 
termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendukung dan tim relawan yang iuran JKK dan JKm-nya 
dibayar APBN atau APBD akan mendapat jaminan PAK. 

Relaksasi Pelayanan JKN 

Relaksasi pelayanan manfaat jaminan sosial di masa pandemi Covid-19 ini memang sangat 
dibutuhkan untuk mempermudah peserta mendapatkan penjaminan dari program jaminan sosial 
yang diikutinya. Hal seperti ini seharusnya juga dilakukan di program JKN, yaitu direksi BPJS 
Kesehatan melakukan relaksasi pelayanan sehingga peserta terbantu. 

Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 ini seharusnya direspon 
Direksi BPJS Kesehatan dengan mempermudah buruh/pekerja dan keluarganya mendapatkan 
haknya, yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU SJSN junto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2a) 
Peraturan Presiden (Perpres) no. 82 Tahun 2018, yaitu pekerja/buruh yang mengalami PIIK 
tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak di-PHK, tanpa 
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membayar iuran. Namun faktanya, banyak keluhan yang disampaikan pekerja/buruh akibat 
kesulitan mendapatkan haknya tersebut hingga saat ini. 

Demikian juga dengan keberadaan Unit Pengaduan di fasilitas kesehatan (Faskes) yang 
diamanatkan Pasal 89 ayat (3) Perpres no. 82 Tahun 2018 yang diharapkan dapat membant u 
peserta yang mengalami persoalan di Faskes, kerap kali tidak terisi oleh staf BPJS Kesehatan 
karena alasan bekerja dari rumah sehingga pengaduan peserta tidak langsung bisa ditangani. 

Persoalan peserta JKN yang khawatir tertular Covid-19 sehingga tidak berani berobat ke rumah 
sakit (RS), seharusnya bisa dicarikan solusinya melalui pelayanan telemedicine yang ditanggung 
JKN sehingga, paling tidak, pasien lama dapat tei*us dikontrol kondisinya oleh dokter. Turunnya 
tingkat kunjungan peserta ke RS memang berkontribusi pada prediksi surplus sebesar Rp 2,56 
triliun di 2020 ini, seperti yang disampaikan Direksi BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR beberapa 
waktu lalu, namun pasien lama yang tidak mengontrol kesehatannya dengan rutin akan 
berpotensi meningkatkan biaya JKN ke depannya. 

Semoga hal-hal di atas mendapat perhatian serius dari Direksi BPJS Kesehatan sehingga peserta 
mendapatkan kemudahan pelayanan yang signifikan ke depannya. Bila program jaminan sosial 
ketenagakerjaan bisa, tentunya program JKN pun bisa.  
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Judul Pekerja Sejahtera, Negara Bahagia 

Nama Media Kontan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis Suara Pembaca 

Tanggal 2020-10-06 04:27:00 

Ukuran 172x153mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 21.930.000 

News Value Rp 65.790.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sepengetahuan saya, Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja akan disahkan di awal bulan 
Oktober ini, sesuai yang saya baca di banyak media. Aturan ini ditunggu oleh para kalangan 
pebisnis tersebut. Aturan Ini katanya terbilang luar biasa. Bukan karena banyaknya aturan yang 
dibahas di berbagai sektor, tapi urgensinnya yang ingin memangkas habis segala penghalang 
bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah seolah memberi jalur 
mulus dan instan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. 

 

PEKERJA SEJAHTERA, NEGARA BAHAGIA 

Sepengetahuan saya, Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja akan disahkan di awal bulan 
Oktober ini, sesuai yang saya baca di banyak media. Aturan ini ditunggu oleh para kalangan 
pebisnis tersebut. Aturan Ini katanya terbilang luar biasa. Bukan karena banyaknya aturan yang 
dibahas di berbagai sektor, tapi urgensinnya yang ingin memangkas habis segala penghalang 
bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah seolah memberi jalur 
mulus dan instan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. 

Tapi kenyataannya, di lapangan tidak semulus yang dibayangkan. Terutama dari sisi pekerja 
yang juga menjadi bagian penting di RUU Cipta Kerja. Sudah sejak awal pekerja menolak keras 
aturan tersebut karena justru memberangus hak-hak pekerja yang sebelumnya sudah ada di 
aturan Ketenagakerjaan. Seperti aturan main pesangon, jam kerja dan lainnya yang pekerja nilai 
mengalami penurunan ketimbang aturan sebelumnya Tentu kalangan pekerja tidak sudi hak-hak 
yang sudah ada dan dilegalkan justru diturunkan derajatnya. 

Bagi pengusaha atau investor, faktor ketenagakerjaan ini adalah hal yang krusial karena 
menyangkut beban saat berbisnis di Indonesia. Apalagi upah pekerja di Indonesia tergolong 
tinggi di Asia Tenggara Seharusnya, pemerintah jangan utak-atik aturan ketenagakerjaan. Yang 
justru jadi perhatian adalah memangkas aturan main. Sebab jika pekerja sudah sejahtera, pasti 
negara bahagia 

Alex M, Tambun, Bekasi 

Suara pembaca 
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Judul Beleid Baru 

Nama Media Kontan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis Tajuk Rencana 

Tanggal 2020-10-06 04:26:00 

Ukuran 195x137mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 24.862.500 

News Value Rp 74.587.500 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Senin (5/10) petang kemarin, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan UU Cipta Kerja (UU 
Ciptaker) dalam rapat paripurna. RUU Ciptaker dalam metode omnibus law ini sudah dibahas 
secara intensif dari 20 April hingga 3 Oktober 2020 lalu. Salah satu alasan pembahasan yang 
ngebut di tengah pandemi karena Pemerintah yakin, UU Ciptaker bisa mengundang investor 
masuk ke Indonesia, meski kondisi sulit seperti sekarang. 

 

BELEID BARU 

Senin (5/10) petang kemarin, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan UU Cipta Kerja (UU 
Ciptaker) dalam rapat paripurna. RUU Ciptaker dalam metode omnibus law ini sudah dibahas 
secara intensif dari 20 April hingga 3 Oktober 2020 lalu. Salah satu alasan pembahasan yang 
ngebut di tengah pandemi karena Pemerintah yakin, UU Ciptaker bisa mengundang investor 
masuk ke Indonesia, meski kondisi sulit seperti sekarang. 

Dari awal pembahasan, RUU Ciptaker mengundang kontroversi. Belakangan, beberapa 
pengamat menyayangkan pembahasan dan ketok palu UU Ciptaker terkesan buru-buru. Ada 
kekhawatiran fokus bisa terbagi dua, antara penyelamatan kesehatan dan ekonomi. Padahal, 
pemerintah selalu menekankan penyelamatan kesehatan, lebih lagi pengesahan ini mengundang 
penolakan dan demo buruh. Aksi jalanan akan sulit mematuhi protokol kesehatan, minimal 3M, 
yang selama ini dikampanyekan untuk mencegah penyebaran virus korona 

Pembahasan dalam kondisi pandemi dituding tidak transparan. Jika biasanya pembahasan 
rancangan undang-undang melibatkan banyak pihak, tidak dengan yang satu ini. Kalangan 
masyarakat yang ingin menyumbangkan pikiran, ternyata tak bisa begitu stya ikut sidang yang 
diadakan online maupun offline. Ketika sidang online pun, tak mudah untuk ikut mendengarkan 
dan bersuara, meski ada tautannya tak heran masih banyak kalangan tidak puas. Padahal, yang 
namanya UU sapu jagat seperti ini, tentu membahas banyak aspek dan aturan. Lantas, mengapa 
Pemerintah dan DPR mau buru-buru ketok palu sja di masa pandemi begini? Bisa jadi karena 
harapan besar perbaikan ekonomi paska pandemi. 

Jika ditelisik, tidak cuma otoritas di Indonesia saja, yang mengesahkan beleid penting saat 
pandemi. Pemerintah India, misalnya, nampaknya akan segera mengesahkan UU Pertanian 
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terbaru yang kontroversial. Dua minggu lalu, kantor PM Modi mei\jelaskan bahwa aturan ini 
memungkinkan petani menjual panennya langsung ke perusahaan pangan. Perusahaan juga 
boleh menimbun bahan, sebelumnya tindakan ini adalah pelanggaran hukum. Oleh lawan 
politiknya, pemerintahan Modi dianggap memanfaatkan pandemi korona, untuk bikin aturan 
yang menguntungkan korporasi. Lantas, di Polandia, pemerintah yang dikuasai partai 
konservatif, terlihat mengajukan RUU untuk memperketat aborsi saat pandemi. Kondisi mirip 
juga terjadi di Thailand dan Philipina 
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Judul Janji Perlindungan Buruh PHK di UU Cipta Kerja 

Nama Media Kontan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis Abdul Basith Bardan 

Tanggal 2020-10-06 04:25:00 

Ukuran 209x286mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 44.412.500 

News Value Rp 133.237.500 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinat or Bidang Perekonomian) Skema perlindungan 
ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat yaitu cash 
benefit atau uang tunai, dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar 
tenaga kerja bagi buruh 

negative - Airlangga Gitu  (Menteri Koordinat or Bidang Perekonomian) Program jaminan 
kehilangan pekerjaan tidak mengurangi hak jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan tanpa membebani iuran kepada pekerja atau pengusaha 

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)) Kenapa 
menurunkan karena UU yang berlaku eodsting itu turun dan hilang dari mulai kontrak seumur 
hidup, out-sourching juga diperluas, pesangon juga dikurangi, lalu upah minimum sektoral dan 
upah minimum provinsi juga ada syaratnya. Nah ini yang juga yang bisa menurunkan 
kesejahteraan. UU apapun harusnya lebih baik bukan lebih buruk 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)) Setelah UU Cipta 
Kerja disahkan kami akan berjuang melalui aksi secara maraton seperti saat pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 soal pengupahan 

 

Ringkasan 

Pemerintah menjadikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang akan membawa manfaat bagi buruh. RUU ini akan memberikan perlindungan 
bagi buruh saat Pemutusan hubungan Kerja (PHK). 

Menteri Koordinat or Bidang Perekonomian Airlangga Gitu  bilang, Pandemi Covid-19 seperti 
sekarang, buruh membutuhkan skema perlindungan baru. "Skema perlindungan ini adalah 
program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat yaitu cas h benefit atau 
uang tunai, dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja 
bagi buruh," kata Airlangga di Gedung DPR, Senin (5/1) usai menghadiri Sidang Paripurna DPR 
agenda pengesahan UU Cipta Kerja Dengan UU Cipta Kerja ini, kata Airlangga, negara hadir 
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JANJI PERLINDUNGAN BURUH PHK DI UU CIPTA KERJA 

Pemerintah menjadikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang akan membawa manfaat bagi buruh. RUU ini akan memberikan perlindungan 
bagi buruh saat Pemutusan hubungan Kerja (PHK). 

Menteri Koordinat or Bidang Perekonomian Airlangga Gitu  bilang, Pandemi Covid-19 seperti 
sekarang, buruh membutuhkan skema perlindungan baru. "Skema perlindungan ini adalah 
program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau 
uang tunai, dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja 
bagi buruh," kata Airlangga di Gedung DPR, Senin (5/1) usai menghadiri Sidang Paripurna DPR 
agenda pengesahan UU Cipta Kerja 

Dengan UU Cipta Kerja ini, kata Airlangga, negara hadir untuk memberikan kepastian pemberian 
pesangon bagi buruh PHK melalui JKP yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan 
berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi hak jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan tanpa membebani iuran kepada 
pekerja atau pengusaha," ujar Airlangga. 

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, 
soal pesangon, pemerintah ingin memberikan jaminan agar hak - hak pekerja bisa diterima 
dengan skema baru. Sebab, kajian pemerintah menyebutkan kemungkinan sebagian perusahaan 
yang tidak menjalankan kewajiban pemberian pesangon yang diatur sebelumnya. Pengusaha 
menganggap skema pembayaran pesangon yang lama terlalu memberatkan. 

Berdasarkan catatan KONTAN, di UU No 13 Tahun 2003 menyebut pembayaran pesangon buruh 
PHK dengan masa kerja 8 tahun lebih uang pesangon yang diberikan paling sedikit 9 kali gaji 
ditambah penghargaan masa kerja 10 kali giyi. Di UU Cipta kerja poin ini diubah menjadi paling 

Proses penyusunan UU Cipta Kerja bertentangan UU No 12/2011 sedikit diubah menjadi paling 
banyak atau maksimal. Aturan ini dapat diartikan pengusaha boleh tidak membayar pesangon 
atau 0 kali gaji. Karenanya buruh menolak keras dan minta agar poin ini dikembalikan pada 
aturan yang ada di UU No 13 Tahun 2003. 

Buruh menolak 

Selain masalah pesangon Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat 
menyebut beleid ini akan menurunkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Sebab UU Cipta Kerja 
membolehkan alih daya selamanya. 

"Kenapa menurunkan karena UU yang berlaku eodsting itu turun dan hilang dari mulai kontrak 
seumur hidup, out-sourching juga diperluas, pesangon juga dikurangi, lalu upah minimum 
sektoral dan upah minimum provinsi juga ada syaratnya. Nah ini yang juga yang bisa 
menurunkan kesejahteraan. UU apapun harusnya lebih baik bukan lebih buruk," imbuhnya. 

Timboel menekankan di masa pandemi saat ini mogok dan demo dari para buruh/pekerja akan 
menjadi potensi penyebaran Covid-19, maka pemerintah diminta untuk menunda pengesahan 
RUU Cipta Kerja yang jadi alasan buruh/pekerja demo. 

Namun karena pemerintah dan DPR sudah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU, 
maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh buruh adalah mengajukan igi materi Undang-
Undang ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU ini baru bisa terlaksana jika 
pemerintah telah resmi mengundangkan RUU Cipta Kerja ini dalam lembaran negara. 
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Hingga kemarin Buruh tidak berencana membatalkan mogok kerja yang digelar pada 6 Oktober-
8 Oktober ini. "Setelah UU Cipta Kerja disahkan kami akan berjuang melalui aksi secara maraton 
seperti saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 soal 
pengupahan," ungkapnya. 

Sedangkan Timboel akan menempuh jalur uji materi karena proses pembuatan UU Cipta Kerja 
menyalahi UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang dan prosesnya tidak 
transparan serta terburu-buru. 
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Judul Omnibus Law yang Membahagiakan 
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Newstrend Omnibus Law 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

KITA menginginkan undang-undang mengakomodasi kepentingan semua. Kita kepingin undang-
undang  membahagiakan semua komponen dalam masyarakat. Para pakar lazim membagi 
masyarakat ke dalam setidaknya tiga komponen, yakni negara, pasar, dan masyarakat sipil. 
Negara termasuk di dalamnya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan segala turunannya. 
Pasar ialah kekuatan ekonomi, perusahaan, pengusaha. Masyarakat sipil rakyat kebanyakan 
yang bukan bagian negara dan pasar. 

 

OMNIBUS LAW YANG MEMBAHAGIAKAN 

KITA menginginkan undang-undang mengakomodasi kepentingan semua. Kita kepingin undang-
undang  membahagiakan semua komponen dalam masyarakat. Para pakar lazim membagi 
masyarakat ke dalam setidaknya tiga komponen, yakni negara, pasar, dan masyarakat sipil. 
Negara termasuk di dalamnya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan segala turunannya. 
Pasar ialah kekuatan ekonomi, perusahaan, pengusaha. Masyarakat sipil rakyat kebanyakan 
yang bukan bagian negara dan pasar. 

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law klaster Cipta Kerja kemarin disahkan menjadi undang-
undang. Pemerintah dan DPR yang membahas dan mengesahkannya termasuk negara. 
Pengusaha yang kemudahan berinvestasinya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ialah 
pasar. Buruh ialah rakyat kebanyakan atau masyarakat sipil. 

Pengusaha, katanya, paling bahagia dengan disahkannya Undang - Undang Cipta Kerja ini. 
Bagaimana tidak bahagia bila perizinan untuk berinvestasi dipermulus? Bagaimana tidak bahagia 
bila persoalan ketenagakerjaan berkurang? 

Negara juga bahagia dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa tidak bahagia, bila 
undang-undang yang kita inisiasi dan sempat ditolak terutama oleh buruh akhirnya disahkan? 
Bagaimana tak bahagia, bila undang-undang ini kelak membuat negara kedatangan investasi 
dalam negeri dan asing? 

Negara mengusulkan dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan 
investasi dan ekonomi. Persoalan buruh, menurut negara, menjadi penghambat investasi, selain 
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bertele-telenya perizinan. Perkara buruh ini di antaranya yang bikin banyak perusahaan 
hengkang ke negara lain. 

Di rancangan awal, sejumlah hak buruh ditiadakan. Penghapusan upah minimum 
kota/kabupaten, berkurangnya nilai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, karyawan 
kontrak atau outsourcing, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti, hilangnya jaminan 
pensiun, menjadi hal-hal yang tidak membahagiakan buruh. 

Para buruh menuntut hak-hak mereka diakomodasi. Pemerintah dan parlemen kemudian 
mengakomodasi tuntutan mereka, kecuali masalah pengurangan nilai pesangon. Akan tetapi, 
akomodasi ini tak mengurangi ketidakbahagiaan para buruh. Mereka diberitakan tetap bakal 
mogok kerja dan berunjuk rasa. 

Undang-Undang Cipta Kerja juga tak membahagiakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan 
Sejahtera, bukan cuma buruh. Padahal, kedua parpol bagian negara. Kedua parpol tidak setuju 
dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Demokrat bahkan keluar dari arena sidang sebagai 
wujud "ketidakbahagiaan" mereka. Di media sosial kader Partai Demokrat dengan bangga dan 
bahagia memasang foto mereka berseragam parpol seraya menuliskan penolakan mereka atas 
undang-undang itu. 

Undang-undang kiranya tak bisa membahagiakan semua orang. Kalau harus membahagiakan 
semua, kapan kita mendapatkan undang-undang. Celakanya, undang-undang, katanya, lebih 
sering tidak membahagiakan rakyat. Oleh karena itu, rakyat sering kali memprotes undang-
undang. 

Padahal, undang-undang kiranya bertujuan membahagiakan rakyat juga. Bila perizinan mudah, 
investasi bakal berdatangan ke Indonesia. Bila investasi masuk, orang mendapat pekerjaan. Bila 
tuntutan buruh diatur, perusahaan bertahan di Indonesia, tidak hengkang ke luar negeri. Para 
buruh tetap bisa bekerja. 

Namun, buruh tetap menolaknya dan tetap bakal mogok dan berunjuk rasa. Banyak yang 
mempersoalkan rencana unjuk rasa dan mogok itu karena kita sedang menghadapi pandemi 
covid-19. Unjuk rasa menciptakan kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran 
covid-19. Polri tidak mengizinkan unjuk rasa itu. Pun, di tengah banyaknya pemutusan hubungan 
kerja akibat pandemi. buruh yang mogok kerja dan unjuk rasa serupa tidak bersyukur, kufur 
nikmat. 

Unjuk rasa bisa saja menekan presiden menerbitkan perppu untuk menggantikan Undang-
Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, belajar dari kasus revisi Undang-Undang KPK, presiden kiranya 
tak menerbitkan perppu, meski unjuk rasa mahasiswa dan pelajar bertubi-tubi. 

Buruh juga bersiap mengajukan uji materi atas Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah 
Konstitusi. Daripada habis energi untuk mogok dan unjuk rasa yang kecil kemungkinan sukses 
membatalkan undang-undang, lebih baik konsentrasi menyiapkan uji materi. 

Bila uji materi ke MK sukses, inilah kiranya yang membahagiakan buruh. Yang kecewa negara 
dan pasar. Namun, buruh mesti bersiap kecewa, tidak bahagia, karena M K mungkin saja tidak 
mengabulkan uji materi itu. Keputusan MK ternyata juga tidak bisa membahagiakan semua. 
Siapa tahu setelah sukses dilaksanakan dan bisa menarik investasi serta menyerap tenaga kerja, 
undang-undang ini ternyata membahagiakan rakyat juga. 

Usman Kansong 

Dewan Redaksi Media Group 
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Judul Selama PSBB Ketat, DKI Tutup 159 Perusahaan 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Penutupan Perusahaan Karena Covid-19 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis H-14 

Tanggal 2020-10-06 04:20:00 

Ukuran 263x162mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 104.148.000 

News Value Rp 520.740.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - None (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Sebanyak 101 dari 159 perusahaan ditutup 
sementara selama PSBB ketat 

negative - Andri Yansyah (None) Rinciannya 25 perusahaan di Jakarta Pusat, tujuh perusahaan 
di Jakarta Barat. 14 di Jakarta Selatan, empat di Jakarta Utara, dan delapan di Jakarta Timur 

negative - Andri Yansyah (None) Rinciannya 25 perusahaan di Jakarta Pusat, tujuh perusahaan 
di Jakarta Barat. 14 di Jakarta Selatan, empat di Jakarta Utara, dan delapan di Jakarta Timur. 

negative - Syafrin Liputo (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) Nilai denda yang terkumpul 
adalah sebanyak Rp 45.715.000 

positive - Syafrin Liputo (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) Untuk angkutan umum 
perkotaan, rata-rata jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan adalah 613.669 
penumpang per hari, mengalami penurunan sebesar 19,22% dibandingkan saat pemberlakuan 
PSBB Masa Transisi sebanyak 759.726 penumpang per hari 

positive - Syafrin Liputo (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) Dibandingkan saat 
pemberlakuan PSBB Transisi sebanyak 6.117 penumpang per hari 

positive - Syafrin Liputo (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) Dibandingkan saat 
pemberlakuan PSBB Transisi sebanyak 6.117 penumpang per hari. 

positive - Syafrin Liputo (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) Google menangguhkan 
sementara untuk update data mobilitas masyarakat pada sektor retail dan rekreasi, toko bahan 
makanan dan apotek, taman dan pusat transportasi umum. Sektor yang tetap dilaporkan adalah 
tempat kerja dan area permukiman 
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Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI telah menutup sebanyak 159 perusahaan 
selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penutupan berdasarkan hasil inspeksi 
mendadak (sidak) pengawasan protokol kesehatan Covid-19 terhadap 856 perusahaan. 
"Sebanyak 101 dari 159 perusahaan ditutup sementara selama PSBB ketat," ujar Kepala Dinas 
Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah di Jakarta, Senin (5/10). 

 

SELAMA PSBB KETAT, DKI TUTUP 159 PERUSAHAAN 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI telah menutup sebanyak 159 perusahaan 
selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penutupan berdasarkan hasil inspeksi 
mendadak (sidak) pengawasan protokol kesehatan Covid-19 terhadap 856 perusahaan. 

"Sebanyak 101 dari 159 perusahaan ditutup sementara selama PSBB ketat," ujar Kepala Dinas 
Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah di Jakarta, Senin (5/10). 

Andri menjelaskan, perusahaan yang ditutup itu tersebar di lima kota administrasi. Di antaranya 
yakni 18 perusahaan di Jakarta Barat. 18 di Jakarta Timur dan 45 di Jakarta Selatan. 

Sementara sembilan perusahaan di Jakarta Pusat dan 11 perusahaan di Jakarta Utara. Selain itu, 
58 perusahaan ditutup sementara akibat melanggar protokol kesehatan. 

"Rinciannya 25 perusahaan di Jakarta Pusat, tujuh perusahaan di Jakarta Barat. 14 di Jakarta 
Selatan, empat di Jakarta Utara, dan delapan di 

Jakarta Timur." kata Andri. 

Sementara itu. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat 7.774 pelanggaran PSBB bidang 
transportasi pada periode 14 September hingga 4 Oktober 2020. 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta. 

Senin, menjelaskan sebanyak 5.357 pelanggar mendapat sanksi teguran, sanksi sosial sebanyak 
2.118 pelanggar dan denda administrasi sebanyak 299 pelanggar. "Nilai denda yang terkumpul 
adalah sebanyak Rp 45.715.000," tutur Syafrin. 

Untuk pelanggaran dalam rangka pengawasan pembatasan kapasitas angkut sarana 
transportasi, terjadi sebanyak 1.071 pelanggaran kapasitas angkut sarana transportasi. 

Pelanggaran kapasitas angkut tersebut memiliki rincian. yakni angkutan orang sebanyak 261 
pelanggaran, kemudian angkutan barang sebanyak 810 pelanggaran. 

Dishub DKI Jakarta juga mencatat jumlah penumpang angkutan umum perkotaan harian di ibu 
kota turun rata-rata sebesar 19,22% hingga 4 Oktober 2020 dibandingkan pemberlakuan PSBB 
Transisi. 

"Untuk angkutan umum perkotaan, rata-rata jumlah penumpang harian angkutan umum 
perkotaan adalah 613.669 penumpang per hari, mengalami penurunan sebesar 19,22% 
dibandingkan saat pemberlakuan PSBB Masa Transisi sebanyak 759.726 penumpang per hari," 
kata Syafrin. 

Untuk angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) rata-rata jumlah penumpang hariannya adalah 
4.318 penumpang dan mengalami penurunan sebesar 29,41%. 

"Dibandingkan saat pemberlakuan PSBB Transisi sebanyak 6.117 penumpang per hari." katanya. 
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Sementara, volume lalu lintas kendaraan bermotor periode 14 September 2020 sampai 4 Oktober 
2020, rata-rata volume kendaraan per hari mengalami penurunan sebesar 10,17% dibandingkan 
saat pemberlakuan PSBB Transisi. 

Untuk volume lalu lintas sepeda dalam periode 14 September 2020 sampai 4 Oktober 2020, 
volume sepeda per hari mengalami penurunan sebesar 45.70% dibandingkan saat pemberlakuan 
PSBB Transisi. 

Sementara mobilitas masyarakat, Dishub DKI Jakarta menggandeng google, tetapi data yang 
masuk baru periode 14 September 2020 sampai 27 September 2020 menyebutkan mobilitas ke 
tempat kerja turun sebesar 5,14% dibandingkan saat pemberlakuan PSBB Masa Transisi. 

Untuk mobilitas masyarakat di area permukiman meningkat 4,71% dibandingkan saat 
pemberlakuan PSBB Transisi. 

"Google menangguhkan sementara untuk update data mobilitas masyarakat pada sektor retail 
dan rekreasi, toko bahan makanan dan apotek, taman dan pusat transportasi umum. Sektor 
yang tetap dilaporkan adalah tempat kerja dan area permukiman," katanya. 

PSBB telah dijalankan dua kali di Jakarta dengan periode pertama pada 14 September 2020 
hingga 27 September 2020. Untuk periode kedua PSBB. dijalankan di Jakarta sejak 28 September 
dan akan berakhir 11 Oktober 2020. [Ant/H-14] 

Caption : 

Sebuah mikrolet melintas di kawasan Karet Kuningan, Jakarta, belum lama ini. Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah penumpang harian angkutan umum 
perkotaan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar. 
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Narasumber 

neutral - Heri Gunawan (Fraksi Partai Gerindra) Beberapa aturan dalam RUU ada yang 
dikembalikan ke aturan existing, tetapi ada pula yang diperbarui. Kami ingin RUU ini tidak hanya 
menyejahterakan pekerja tetap juga keluarga pekerja 

neutral - Marwan Cik Asan (Fraksi Partai Demokrat) RUU ini tidak berpihak kepada buruh, 
pekerja, dan kelompok rentan yang terdampak akibat kegiatan investasi dari hadirnya aturan ini. 
Kami meminta agar RUU ini ditunda dan dibahas lebih komprehensif 

negative - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli parlemen Indonesia) Sulit memahami 
bagaimana DPR dan pemerintah menghadiahi para buruh dan kelompok masyarakat lain dengan 
RUU yang secara substansi masih cacat, dan itu dihadiahi dalam masa pandemi. 

 

Ringkasan 

Sesuai dengan perkiraan, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja mendapat 
persetujuan mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan bulat itu meninggalkan 
banyak catatan dari masing-masing fraksi. Dari sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), sebanyak enam fraksi menyetujui secara bulat RUU Cipta Kerja untuk disahkan sebagai 
undang-undang. 

 

SETUJU DENGAN CATATAN 

Sesuai dengan perkiraan, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja mendapat 
persetujuan mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan bulat itu meninggalkan 
banyak catatan dari masing-masing fraksi. 

Rayful Mudassir & Stefanus Arief Setiaji 

redaksi@bisnis.com 



 

319 
 

Dari sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebanyak enam fraksi menyetujui secara 
bulat RUU Cipta Kerja untuk disahkan sebagai undang-undang. 

Dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan 
menolak RUU tersebut, dan satu Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menerima dengan 
catatan. 

Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz 
Syamsuddin, sempat diwarnai silang pendapat antara pimpinan dan anggota Fraksi Partai 
Demokrat, Benny K. Harman. 

Partai Demokrat sempat meminta agar pengambilan kepu-tusan terhadap RUU Cipta Kerja 
dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara (voting). 

Bahkan, partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan keluar dari forum 
atau walk out sesaat sebelum Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
membacakan sikap pemerintah. 

Kendati disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR, RUU Cipta Kerja bukan berarti tanpa catatan. 

Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Heri Gunawan menyatakan pemerintah perlu melakukan 
sinkronisasi terhadap aturan-aturan turunan dalam UU itu setelah disahkan. 

Partai Gerindra, katanya, menekankan undang-undang itu nantinya menjadi solusi bagi 
perbaikan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Tanah Air. 

"Beberapa aturan dalam RUU ada yang dikembalikan ke aturan existing, tetapi ada pula yang 
diperbarui. Kami ingin RUU ini tidak hanya menyejahterakan pekerja tetap juga keluarga 
pekerja," katanya saat membacakan pandangan akhir fraksi. 

Partai pendukung pemerintah yang juga memberikan catatan adalah Fraksi Partai Nasdem. 
Melalui juru bicaranya Taufik Basari, Nasdem menjadi partai pendukung pemerintahan yang 
menguraikan panjang lebar terkait dengan RUU Cipta Kerja, kendati hanya diberi waktu 5 menit. 

Keberadaan UU Cipta Kerja satu upayanya adalah mengurai persoalan tumpang tindih aturan 
dan pemangkasan birokrasi yang acapkali menghambat investasi di Indonesia. 

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Asan tetap pada sikap 
awalnya menolak RUU Cipta Kerja disahkan sebagai undang-undang. 

Dia menuturkan RUU Cipta Kerja dibahas dalam situasi bangsa yang sedang tidak 
menguntungkan. 

"RUU ini tidak berpihak kepada buruh, pekerja, dan kelompok rentan yang terdampak akibat 
kegiatan investasi dari hadirnya aturan ini. Kami meminta agar RUU ini ditunda dan dibahas lebih 
komprehensif," katanya. 

Juru bicara Fraksi PKS Amin AK menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi justru bertentangan dengan 
asas pembentukan perundang-undang-an yang baik dan norma konstitusi yang merugikan 
masyarakat. 

Mewakili pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembahasan RUU 
bersama Badan Legislasi telah dilakukan secara terbuka melalui sarana komunikasi yang ada di 
parlemen. 
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Dia menyebut, pemerintah dan DPR telah membahas lebih dari 64 kali pertemuan rapat untuk 
menghasilkan undang-undang yang diharapkan mampu menciptakan perbaikan iklim investasi. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan 
substansi RUU Cipta Kerja masih banyak catatan yang disampaikan, terutama oleh kelompok 
pekerja dan buruh. 

Dia menilai meski ada catatan-catatan dari kelompok buruh yang mewakili kelompok 
kepentingan lain, setidaknya hal itu menggambarkan keberatan mereka atas apa yang ingin 
ditetapkan DPR melalui RUU Cipta Kerja. 

"Sulit memahami bagaimana DPR dan pemerintah menghadiahi para buruh dan kelompok 
masyarakat lain dengan RUU yang secara substansi masih cacat, dan itu dihadiahi dalam masa 
pandemi." 

SIAPA SETUJU, SIAPA MENOLAK' 

Rapat paripurna DPR yang digelar pada Senin (5/10) menyetujui satu mata kegiatan yakni 
pengambilan keputusan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 

Partai Politik Setuju Menolak 

PDI Perjuangan 

Golkar 

Gerindra 

Nasional Demokrat 

PKB 

Demokrat 

PKS 

PAN 

PPP 

Sumber: Paparan sidang paripurna DPR; diolah aJsn/s/llham Nesabana 
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Narasumber 

negative - Aviliani (Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef)) 
Kalau disahkan sekarang justru kontraproduktif. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan ancaman 
pemutusah hubungan kerja [PHK] di mana-mana, pekerja akan melihat aturan ini dengan 
negatif. Seharusnya pemerintah mempercepat bantuan bagi kelompok yang membutuhkan 
termasuk pekerja 

negative - Aviliani (Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef)) 
Untuk investasi, sekarang karakternya lebih banyak ke sliort term seperti ke saham. Sementara 
itu, [investasi] yang sifatnya jangka panjang, investor masih enggan. Menjaring investasi asing 
tahun depan pun sulit. [Target] pertumbuhan ekonomi [2021] 4%---5% tetap berat karena 
pengusaha tak akan langsung ekspansi. Mereka akan konsolidasi dahulu 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Berulang kali kami 
dikhianati seperti saat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], UU Minerba, dan kini UU 
Cipta Kerja. Jelas, suara rakyat tidak didengar 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kesejahteraan buruh 
justru makin turun karena UU ini. Karyawan dikontrak seumur hidup tanpa masa depan, 
karyawan alih daya tanpa masa depan, upah murah, waktu kerja tak beraturan, hak cuti 
perempuan seperti melahirkan dipotong 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami akan baca secara 
utuh, karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan disahkannya [UU Cipta Kerja]. 
Nanti kami akan adakan judicial reiriew terhadap isi bila ada yang merugikan dan bertentangan 
dengan UUD 1945 

negative - Bagaimanapun (None) Ini jadi seperti soal adu cepat, pada 6---8 Oktober 2020 nanti 
akan ada aksi mogok nasional buruh [oleh serikat pekerja], kemudian [pengesahan UU Cipta 
Kerja] dipercepat. Ini jadi strategi DPR dan pemerintah agar tidak terganggu dengan demonstrasi 
nanti 

positive - Rosan P. Roslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) UU 
Ciptaker ini merupakan sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan 
investor. Pasalnya, kita sudah bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, 
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pada saat masalah Covid-19 mereda dan mereka melakukan investasi, Indonesia akan menjadi 
pilihan utama di Asean 

positive - Anne Patricia Sutanto (Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)) Saya yakin 
investasi akan tetap tumbuh di industri tekstil. Pasti. Hal yang harus dipahami, aturan ini hadir 
untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau merujuk ke aturan yang lama, sudah banyak masukan 
dari para investor untuk pembenahan. 

neutral - Anne Patricia Sutanto (Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)) Untuk 
menghasilkan produk yang bersaing di level global, pekerja tentu harus memiliki kualifikasi 
berdaya saing. Saya tidak tahu di produk nongarmen, tetapi tahun lalu kami bahkan tumbuh, 
artinya produk dan pekerja kita punya kemampuan untuk itu 

negative - Eddy Widjanarko (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Persepatuan 
Indonesia) Industri alas kaki cenderung tumbuh selama pandemi, tecermin dari ekspor yang 
hampir naik 8%. Namun, kenaikan itu belum mampu menggeser negara pesaing utama seperti 
China dan Vietnam 

positive - Apindo Johnny Darmawan (Ketua Industri Manufaktur) Ke depannya pemerintah perlu 
turut serta diam mengawal implementasi UU Cipta Kerja, mungkin dengan menyediakan insentif 
bagi investasi untuk sektor padat karya. Kalau berhasil, investasi yang masuk otomatis 
menciptakan lapangan kerja yang makin besar 

 

Ringkasan 

Rezim omnibus law resmi dimulai. Bagaimanapun, pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan 
terburu-buru dinilai berisiko membawa efek kontradiktif terhadap tujuan mulia yang hendak 
dicapai melalui beleid sapu jagat itu. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and 
Finance (Indef) Aviliani menilai sejatinya tidak ada urgensi dalam mengebut pengesahan UU 
Cipta Kerja mengingat fokus pemerintah seharusnya tertuju pada penanganan Covid-19 dan 
upaya menenangkan masyarakat dari dampak pandemi. 

 

SERUDAK-SERUDUK CIPTA KERJA 

Rezim omnibus law resmi dimulai. Bagaimanapun, pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan 
terburu-buru dinilai berisiko membawa efek kontradiktif terhadap tujuan mulia yang hendak 
dicapai melalui beleid sapu jagat itu. 

Ilm F. Tomorria, Akbar Evandio, & Rahmad Fauzan 

redaksi@bisnis.com 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai 
sejatinya tidak ada urgensi dalam mengebut pengesahan UU Cipta Kerja mengingat fokus 
pemerintah seharusnya tertuju pada penanganan Covid-19 dan upaya menenangkan masyarakat 
dari dampak pandemi. 

"Kalau disahkan sekarang justru kontra produktif. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan 
ancaman pemutusah hubungan kerja [PHK] di mana-mana, pekerja akan melihat aturan ini 
dengan negatif. Seharusnya pemerintah mempercepat bantuan bagi kelompok yang 
membutuhkan termasuk pekerja," kata Aviliani, Senin (5/10). 
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Dia tak memungkiri substansi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja memang lebih fleksibel 
dan bisa menjawab pergeseran karakter pasar kerja pada masa depan. Meski demikian, tujuan 
UU Cipta Kerja sebagai penggaet investasi demi menciptakan lapangan kerja sebanyak-
banyaknya adalah hal yang sulit digapai dalam waktu dekat. 

"Untuk investasi, sekarang karakternya lebih banyak ke sliort term seperti ke saham. Sementara 
itu, [investasi] yang sifatnya jangka panjang, investor masih enggan. Menjaring investasi asing 
tahun depan pun sulit. [Target] pertumbuhan ekonomi [2021] 4%---5% tetap berat karena 
pengusaha tak akan langsung ekspansi. Mereka akan konsolidasi dahulu," jelasnya. 

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR kemarin secara mengejutkan mengesahkan RUU 
Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui 
pengesahan undang-undang ini. 

Fraksi yang menyatakan setuju a.l. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan 
PAN. Sementara itu, fraksi yang menolak a.l. Demokrat dan PKS. Dalam laporan Badan Legislatif 
(Baleg) DPR, pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) telah dilakukan oleh panitia kerja 
(panja) secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. 
Pembahasan dimulai sejak 20 April dan rampung 3 Oktober 2020. 

Menanggapinya, suara pekerja pun terpecah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) Said Iqbal menuding DPR mengkhianati kepentingan rakyat melalui sidang paripurna 
dadakan itu. "Berulang kali kami dikhianati seperti saat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi 
[KPK], UU Minerba, dan kini UU Cipta Kerja. Jelas, suara rakyat tidak didengar," katanya. 

Dia berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus menangani pandemi, alih-alih kejar setoran 
mengesahkan UU Cipta Kerja. Lagipula, lanjutnya, saat ini angka PHK akibat pandemi makin 
meningkat sehingga pe-ngesahaan beleid tersebut justru memperkeruh iklim pasar kerja. 

"Kesejahteraan buruh justru makin turun karena UU ini. Karyawan dikontrak seumur hidup tanpa 
masa depan, karyawan alih daya tanpa masa depan, upah murah, waktu kerja tak beraturan, 
hak cuti perempuan seperti melahirkan dipotong," ujarnya. 

Sebaliknya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyatakan akan 
mencermati terlebih dahulu detail dari UU Cipta Kerja. Dia memercayakan kepada pemerintah 
tujuan dari beleid tersebut sebagai solusi perekonomian yang tengah lesu. 

"Kami akan baca secara utuh, karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan 
disahkannya [UU Cipta Kerja]. Nanti kami akan adakan judicial reiriew terhadap isi bila ada yang 
merugikan dan bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya. 

Bagaimanapun, dia sepakat DPR tak semestinya terlalu mengebut pengesahan regulasi tersebut. 
Menurutnya, beleid apapun yang dikerjakan terburu-buru adalah keputusan yang tidak baik. "Ini 
jadi seperti soal adu cepat, pada 6---8 Oktober 2020 nanti akan ada aksi mogok nasional buruh 
[oleh serikat pekerja], kemudian [pengesahan UU Cipta Kerja] dipercepat. Ini jadi strategi DPR 
dan pemerintah agar tidak terganggu dengan demonstrasi nanti," katanya. 

POSISI TAWAR 

Di lain sisi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roslani 
berargumen salah satu manfaat utama UU Cipta Kerja adalah memperbaiki posisi tawar pasar 
Tanah Air di kawasan Asia Tenggara. 

"UU Ciptaker ini merupakan sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan 
investor. Pasalnya, kita sudah bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, 
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pada saat masalah Covid-19 mereda dan mereka melakukan investasi, Indonesia akan menjadi 
pilihan utama di Asean," ujar Rosan. 

Namun, lanjut Rosan, kehadiran UU Cipta Kerja juga harus disertai dengan pemahaman serta 
upaya sosialisasi yang masif oleh pengusaha. Industriawan diminta menyiapkan diri dalam 
mengimplementasikan aturan baru tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Hariyadi B. Sukamdani juga yakin UU Cipta Kerja akan menjawab hambatan yang kerap 
dirasakan pengusaha. 

Menurutnya, substansi yang terkandung dalam aturan yang terdiri atas 15 bab dan 185 pasal 
tersebut telah mengakomodasi masukan dunia usaha guna menciptakan iklim perekonomian 
yang lebih baik. Usulan tersebut mencakup simplifikasi regulasi, kejelasan aturan perpajakan dan 
ketenagakerjaan, kepastian hukum, serta pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan 
pusat yang jelas. 

"Aturan dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah 
menunggunya dan kami meyakini dampaknya akan positif," lanjurnya. 

Hariyadi pun menepis kritik yang menyebutkan pengesahan RUU Cipta Kerja dilakukan tergesa-
gesa. Menurutnya, pembahasannya telah dimulai sejak tahun lalu. Pembahasan pun disebutnya 
dilakukan secara intensif dengan melibatkan pihak terkait, terutama untuk pembahasan klaster 
ketenagakerjaan. 

PEMULIHAN MANUFAKTUR 

Sementara itu, pelaku industri padat karya turut percaya kehadiran UU Cipta Kerja bisa makin 
mengakomodasi masuknya investasi, terutama usai industri manufaktur mengalami tekanan 
selama pandemi Covid-19. Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia 
Sutanto mengatakan UU Cipta Kerja merupakan pijakan bagi pemerintah, pekerja, dan 
pengusaha dalam membenahi berbagai hambatan yang kerap menjadi sekat pertumbuhan 
sektor manufaktur. 

Melalui beleid ini, tumpang-tindih regulasi dan masalah daya saing disebut Anne mulai diurai 
sehingga bisa memberi kepastian investasi asing dan dalam negeri. "Saya yakin investasi akan 
tetap tumbuh di industri tekstil. Pasti. Hal yang harus dipahami, aturan ini hadir untuk 
menciptakan lapangan kerja. Kalau merujuk ke aturan yang lama, sudah banyak masukan dari 
para investor untuk pembenahan." 

Anne pun tak sepakat dengan pandangan yang menyebutkan sektor industri padat karya ke 
depannya tidak akan menarik banyak investasi. 

Dia mencatat industri tekstil sejatinya sempat mengalami kendala dalam menjaring pekerja 
karena kualifikasi angkatan kerja yang terbatas. Dengan demikian, kehadiran Cipta Kerja yang 
digadang-gadang bisa menambah daya saing dan kualitas SDM itu pun dia sebut menjadi 
jawaban dari kendala tersebut. "Untuk menghasilkan produk yang bersaing di level global, 
pekerja tentu harus memiliki kualifikasi berdaya saing. Saya tidak tahu di produk nongarmen, 
tetapi tahun lalu kami bahkan tumbuh, artinya produk dan pekerja kita punya kemampuan untuk 
itu," lanjut Anne. 

Senada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy 
Widjanarko mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja bakal berimbas pada tereliminasinya 
sejumlah hambatan industri. 

"Industri alas kaki cenderung tumbuh selama pandemi, tecermin dari ekspor yang hampir naik 
8%. Namun, kenaikan itu belum mampu menggeser negara pesaing utama seperti China dan 
Vietnam," kata Eddy. 
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Ketua Industri Manufaktur Apindo Johnny Darmawan tak memungkiri jika industri padat karya 
dipandang sebelah mata karena melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar. "Ke depannya 
pemerintah perlu turut serta diam mengawal implementasi UU Cipta Kerja, mungkin dengan 
menyediakan insentif bagi investasi untuk sektor padat karya. Kalau berhasil, investasi yang 
masuk otomatis menciptakan lapangan kerja yang makin besar," tutur Johnny. 

Berdasarkan data BPS per Februari 2020, industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan 
serapan tenaga terbesar. Dari 131,03 juta penduduk yang bekerja, 14,09 persen di antaranya 
bekerja di industri pengolahan. 

"Menjaring investasi tahun depan pun bakal sulit. 'Rezim' Baru Pasar Kerja 

Industri pengolahan tercatat sebagai salah satu sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar. 
Meski demikian, sejumlah subsektor justru yang menggencarkan efisiensi dengan PHK dan aksi 
merumahkan paling banyak. Berkaitan dengan disahkannya RUU Ciptaker ke putaran paripurna, 
bagaimana nasib pasar kerja di industri padat karya di Tanah Air? 

Struktur Lapangan Kerja di Indonesia pada 2020 

1 Sektor Industri Serapan 1 

Pertanian 29,04% 

Perdagangan 18,63% 

Industri Pengolahan 14,09% 

Akomodasi dan Makan Minum 6,83% 

Konstruksi 6,08% 

Jasa Pendidikan 5,34% 

Jasa Lainnya 4,70% 

Transportasi & Pergudangan 4,13% 

Administrasi Pemerintahan 4,07% 

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial 1,66% 

Jasa Perusahaan 1,38% 

Jasa Keuangan & Asuransi 1,37% 

Pertambangan & Penggalian 1,03% 

Informasi dan Komunikasi 0,72% 

Pengadaan Air 0,35% 

Real Estate 0,32% 

Pengadaan Listrik & Gas 0,26 % 

Sumbw: BPS. 2020 

fiisnis/Amri Hidayat 
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Judul Depok Dorong UMKM, Tangerang Beri Pelatihan Kerja 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Pelatihan Kerja bagi Korban PHK 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis H-12 

Tanggal 2020-10-06 04:18:00 

Ukuran 177x281mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 122.661.000 

News Value Rp 613.305.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anim Mulyana (Kepala Bidang Promosi Dekranasda Kota Depok) Selain itu, kami juga 
melakukan kerja sama dengan pasar modern agar produk kita bisa masuk ke pusat perbelan- 
jaan mereka. Seperti di Uniqlo Depok yang ada di The Park Sawangan, Margocity, dan Transmall 
Cibubur 

negative - Anim Mulyana (Kepala Bidang Promosi Dekranasda Kota Depok) Masa pandemi ini 
berdampak luas bagi para pelaku usaha. Kami berupaya agar dapat saling menguatkan. 
Program-program positif tidak boleh berhenti 

negative - Manto (Kepala Disnaker Kota Depok) Program ini untuk mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Kami berdayakan mereka yang terdampak akibat pandemi dengan pelatihan 
potong rambut ini 

positive - Manto (Kepala Disnaker Kota Depok) Mudah-mudahan, keterampilan ini bisa 
dimanfaatkan, untuk keluarga sendiri maupun untuk membuka usaha. Sehingga diharapkan bisa 
meningkatkan ekonomi keluarga 

positive - Tri Astuti (None) Semoga semua peserta bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan 
dapat bermanfaat ke depannya 

positive - Sugiharto Achmad Bagdja (Kepala Bappeda) Berbagai program pelatihan yang 
diberikan mulai dari fotografi dan videografi, membuat vlog. conient creator, perbengkelan, las, 
Service elektronik, sablon, membatik, barista. pengemasan makanan dan lainnya 

 

Ringkasan 

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
(Disdagin), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok berkomitmen menggeliatkan 
perekonomian warga Depok. Hal itu terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM), serta industri kreatif dan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja 
(PHK). 
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DEPOK DORONG UMKM, TANGERANG BERI PELATIHAN KERJA 

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
(Disdagin), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok berkomitmen menggeliatkan 
perekonomian warga Depok. Hal itu terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM), serta industri kreatif dan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja 
(PHK). 

Kepala Bidang Promosi Dekranasda Kota Depok Anim Mulyana mengatakan, pihaknya berupaya 
melakukan rebranding (upaya mengangkat kembali citra) terhadap puluhan produk UMKM yang 
ada, baik dari pelaku usaha mikro maupun industri kreatif. Kemudian memberikan pelatihan 
online dan menjalin kerja sama dengan pusat perbelanjaan modern. 

Anim menjelaskan rebran-ding ini terkait pengemasan sebuah produk. Dengan langkah awal, 
melakukan pembinaan secara online dan pendampingan oleh tenaga ahli di bidangnya. "Selain 
itu, kami juga melakukan kerja sama dengan pasar modern agar produk kita bisa masuk ke pusat 
perbelanjaan mereka. Seperti di Uniqlo Depok yang ada di The Park Sawangan, Margocity, dan 
Transmall Cibubur," papar Anim di Depok, Jawa Barat. Senin (5/10). 

Upaya-upaya ini dilakukan Dekranasda. Disdagin Kota Depok, dan beberapa pihak terkait 
tersebut diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Praratya. 

Dikatakan Anim. istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut mendukung upaya yang 
dilakukan Dekranasda dan dinas terkait. "Masa pandemi ini berdampak luas bagi para pelaku 
usaha. Kami berupaya agar dapat saling menguatkan. Program-program positif tidak boleh 
berhenti," kata Anim. 

Sementara itu. Disnaker Kota Depok memberikan pelatihan teknik potong rambut bagi 20 orang 
warga Kota Depok yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan Disnaker 
sebagai upaya penanggulangan dari dampak pandemi tersebut. 

"Program ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami berdayakan mereka yang 
terdampak akibat pandemi dengan pelatihan potong rambut ini," ujar Kepala Disnaker Kota 
Depok Manto. 

Dikatakan, pelatihan potong rambut dipilih lantaran profesi tersebut sudah menjadi rutinitas dan 
pastinya dibutuhkan semua orang. Dengan begitu. diharapkan bisa menjadi keterampilan yang 
nantinya ditekuni untuk meningkatkan taraf ekonomi peserta. 

"Mudah-mudahan, keterampilan ini bisa dimanfaatkan, untuk keluarga sendiri maupun untuk 
membuka usaha. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi keluarga," kata Manto. 

Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja. Disnaker Kota Depok, 
Tri Astuti mengatakan, peserta merupakan rekomendasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(SPSI). Adapun peserta berasal dari PT Factory Depok, Ramayana, PT Tangmas, Lembaga 
Pelatihan Kerja (LPK). Savero dan lain-lain. 

Tri menjelaskan, pelatihan diadakan pada 2-12 Oktober 2020 atau selama tujuh hari kerja. 
Adapun materi yang disampaikan yaitu pengenalan peralatan, teori pengenalan derajat, potong 
rambut rata, potong rambut layer, potong rambut pria, praktik dengan model dan yang terakhir 
evaluasi. 

"Semoga semua peserta bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan dapat bermanfaat ke 
depannya," tutur Tri Astuti. 
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BLK 

Sebagaimana di Depok, Pemkot Tangerang juga dalam waktu dekat membentuk balai latihan 
kerja (BLK) di tingkat kelurahan sebagai upaya menanggulangi masalah pengangguran. 
Sebelumnya sudah dilakukan Virtual Job Fair dan memberikan modal kepada para pengusaha 
baru melalui program Tangerang Bisa. 

Kepala Bappeda Sugiharto Achmad Bagdja mengatakan pihaknya sudah mengalokasikan 
anggaran perubahan yang rencananya dimulai pada bulan Oktober ini. Rencananya akan 
memanfaatkan 104 BLK di Kota Tangerang. "Berbagai program pelatihan yang diberikan mulai 
dari fotografi dan videografi, membuat vlog. conient creator, perbengkelan, las, Service 
elektronik, sablon, membatik, barista. pengemasan makanan dan lainnya," ujarnya. 

Dia menjekaskan sebanyak 12.000 orang akan mengikuti pelatihan di BLK tingkat kelurahan 
tersebut. [CF/RIA/H-12] 

caption-- 

Salah satu anggota UMKM Manggala Putri di Desa Patra Manggala, Kemiri, Kabupaten Tangerang 
sedang memproduksi bandeng olahan beberapa waktu lalu. Dampak pandemi Covid-19 
membuat pesanan dan omzet berkurang tidak menyurutkan semangat untuk tetap bertahan. 
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Judul Jangan Hanya Jadi Negara Buruh 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Tajuk 

Tanggal 2020-10-06 04:16:00 

Ukuran 168x227mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 92.400.000 

News Value Rp 277.200.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sabtu (3/10) malam tiba-tiba beredar undangan rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR-RI). Undangan tersebut mengenai pengambilan keputusan tingkat I 
atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja. Rapat dadakan 
itu mengegerkan publik. Saat rata-rata penduduk menikmati libur akhir pekan, legislatif 'antusias' 
bekerja, bahkan hingga dini hari. Rapat yang menurut undangan dihadiri 15 orang itu menyetujui 
pengesahan RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. 

 

JANGAN HANYA JADI NEGARA BURUH 

Sabtu (3/10) malam tiba-tiba beredar undangan rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR-RI). Undangan tersebut mengenai pengambilan keputusan tingkat I 
atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja. Rapat dadakan 
itu mengegerkan publik. Saat rata-rata penduduk menikmati libur akhir pekan, legislatif 'antusias' 
bekerja, bahkan hingga dini hari. Rapat yang menurut undangan dihadiri 15 orang itu menyetujui 
pengesahan RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. 

Hanya dua orang dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak pengesahan aturan yang 
penuh kontroversi tersebut. Pengesahan kebut semalam itu cukup beralasan. Pasalnya, 
mengejar Rapat Paripurna DPR RI Senin (5/10). 

Rapat paripura itu merupakan hari terakhir sebelum anggota legislatif reses selama 3 pekan pada 
masa sidang kali ini. Dalam perjalanannya, RUU Cipta Kerja sempat maju mundur. Bahkan pada 
Juli 2020 saat dibahas pada masa reses batal disahkan karena tekanan publik. 

Kali ini, legislatif cukup lihai dalam membaca situasi. Serikat buruh dan koalisi masyarakat sipil 
sempat mengendus rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus 
Law Ciptaker pada masa sidang kali ini. 

Mereka mengancam melakukan mogok nasional pada 6 dan 8 Oktober 2020 apabila RUU Cipta 
Kerja ngotot disahkan. Namun, legislatif bergerak lebih cepat dengan mengesahkan beleid 
tersebut kemarin. 
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Pemerintah sebelumnya berkali-kali menyampaikan bahwa Omnibus Law bisa menjadi jawaban 
atas regulasi yang banyak dan tumpang tindih mengenai investasi di Indonesia. Kehadiran beleid 
itu diklaim dapat memacu investasi. 

Saat menyampaikan pandangan dalam pengesahan RUU Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto berujar bahwa iklim investasi akan lebih baik. Bahkan dia 
mengklaim Indonesia bakal mengalahkan Vietnam maupun Myanmar. 

Menurutnya, hingga saat ini ada 143 perusahaan yang siap melakukan relokasi pabrik ke 
Indonesia. Sejumlah perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, 
Jepang, dan China. 

Iming-iming yang ditawarkan pemerintah dalam UU tersebut adalah kemudahan investasi dalam 
percepatan izin, penggunaan lahan, perlindungan hukum hingga insentif fiskal. Selain itu, ada 
kemudahan untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual dan kemudahan mendirikan perseroan 
terbatas (PT). 

Namun bagi pekerja, Omnibus Law Ciptaker adalah malapetaka. Yang paling diprotes adalah 
status pekerja kontrak. Beleid lama yang mengatur batas waktu pekerja kontrak pada kelompok 
usaha tertentu dihapus. Akibatnya, tidak ada batas waktu bagi pekerja bisa dikontrak. 

Aturan lain yang diprotes adalah bobot pesangon. Apabila ada pemutusan hubungan kerja (PHK), 
pemberi kerja menanggung 19 kali upah, sedangkan pemerintah menanggung 6 kali upah 
melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencakup pelatihan kerja dan 
penempatan kerja. 

Dalam aturan sebelumnya, pekerja bisa mendapatkan 33 kali gaji dengan formula perhitungan 
uang pesangon, masa kerja, dan persentase penghargaan pekerja dalam jumlah tertentu. 
Setidaknya ada sembilan poin yang dinilai memberatkan bagi pekerja dalam aturan Omnibus 
Law Ciptaker tersebut. 

Meskipun RUU Cipta Kerja diklaim sebagai karpet merah bagi investasi, anggapan tersebut tidak 
sepenuhnya benar. Beberapa pengamat menilai bahwa aturan tersebut justru menjebak 
Indonesia masuk pada industri padat karya. 

Hal ini tidak menguntungkan bagi Indonesia apabila ingin melakukan alih teknologi dengan 
menjadi negara maju. Indonesia hanya akan menjadi negara penghasil produk padat karya. 
Bahkan, akan turun kelas seperti Bangladesh, Nepal, dan Ethiopia yang menyasar industri tekstil, 
pakaian jadi dan alas kaki. 

Seharusnya, Indonesia bersaing dengan Malaysia dan China yang melakukan alih teknologi 
menuju negara maju. Bukan hanya utak-atik masalah ketenagakerjaan, karena bila berkutat 
masalah itu, kita hanya akan menjadi negara buruh. 
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Judul Berita Foto - PENGESAHAN UU CIPTA KERJA 
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Layanan Korporasi 
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Ringkasan 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan berkas pandangan akhir 
pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel 
saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang 
Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. 
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Judul Buruh Diminta Tak Berunjuk Rasa Saat Pandemi Covid-19 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Omnibus Law 
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Ukuran 275x201mmk 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Rudy Sufahriadi (Kapolda Jawa Barat) Terkait demo buruh omnibus law, Polda Jabar 
sudah menyiapkan pengamanan 

negative - Rudy Sufahriadi (Kapolda Jawa Barat) Saya berharap tidak terjadi demo karena dalam 
masa pandemi 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami dihalang-halangi aparat kepolisian dengan cara 
mencegat rombongan buruh yang akan berangkat ke DPR RI. Memblokasi kawasan-kawasan 
industri di Bekasi, Tangerang, Jakarta 

positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami akan menjalani protokol kesehatan saat unjuk rasa 

negative - Erwin Syafrudin (Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten) Aksi mogok kerja 
itu tidak hanya berdampak terhadap perusahaan di mana para buruh bekerja, tetapi juga 
terhadap diri para buruh itu sendiri 

negative - Erwin Syafrudin (Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten) Kalau aksi mogok 
kerja ini dilakukan bisa saja berdampak terjadinya PHK baru. . Sementara pandemi Covid-19 ini 
tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saya minta tidak mogok, tapi silakan 
berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan aspirasinya, sampaikan pada 
lembaganya. Dengan cara itu menurut saya lebih komunikatif dan tidak menimbulkan kerumunan 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saya minta tidak mogok, tapi silakan 
berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan aspirasinya, sampaikan pada 
lembaganya. Dengan cara itu menurut saya lebih komunikatif dan tidak menimbulkan 
kerumunan. 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Kita ingin semua menjaga kesehatan. 
Menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dice- gah, tapi caranya diperbaiki. Mereka bisa datang 
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ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara langsung dengan perwakilannya. Saya 
kira itu cara yang cukup elegan 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Lebih baik siapa perwakilannya, 
menyampaikan langsung pada institusi yang berewenang dan bisa menangani secara langsung. 
Menurut saya ini, ini cara yang lebih baik 

negative - Irsyad Ade Irawan (Juru Bicara Aksi) Kami akan terus menolak omnibus law 

 

Ringkasan 

Para buruh yang tergabung dalam serikat buruh dari berbagai elemen di daerah-daerah, 
berencana mogok massal dan melakukan turun ke jalan guna menolak pengesahan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau dikenal Omnibus Law. Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen 
Rudy Sufahriadi berharap tidak ada kelompok masyarakat yang menggelar unjuk rasa pada masa 
pandemi Covid-19. 

 

BURUH DIMINTA TAK BERUNJUK RASA SAAT PANDEMI COVID-19 

Para buruh yang tergabung dalam serikat buruh dari berbagai elemen di daerah-daerah, 
berencana mogok massal dan melakukan turun ke jalan guna menolak pengesahan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau dikenal Omnibus Law. Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen 
Rudy Sufahriadi berharap tidak ada kelompok masyarakat yang menggelar unjuk rasa pada masa 
pandemi Covid-19. 

"Terkait demo buruh omnibus law, Polda Jabar sudah menyiapkan pengamanan," kata Rudy usai 
pelantikan Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan 
Ekonomi Daerah Provinsi Jabar menggelar rapat rutin bersama Komite Kebijakan Penanganan 
Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Bandung, 
Senin (5/10). 

Sebelumnya, Kapolri Jend Idham Azis menerbitkan telegram bernomor STR/645/X/ 
PAM.3.2./2020 yang memerintahkan pencegahan, peredaman, dan pengalihan aksi unjuk rasa 
oleh kelompok buruh maupun aliansi lainnya guna mencegah penyebaran Covid-19. 

Telegram itu ditandatangani Asisten Bidang Operasi, Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri 
pada 2 Oktober 2020. 

Seiring rencana aksi besar - besaran dari kelompok buruh, Rudy mengimbau, siapa saja yang 
menggelar unjuk rasa semasa pandemi ini harus memerhatikan protokol kesehatan. 

"Saya berharap tidak terjadi demo karena dalam masa pandemi," tegas Rudy tanpa memerinci 
upayanya untuk meredam massa buruh turun ke lapangan. 

Terpisah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia, Roy Jinto Ferianto menyatakan, pihaknya akan tetap menggelar unjuk rasa sebagai 
bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja pada Selasa (6/10). Rencananya, aksi digelar 
serentak di berbagai kabupaten dan kota. 

"Kami dihalang-halangi aparat kepolisian dengan cara mencegat rombongan buruh yang akan 
berangkat ke DPR RI. Memblokasi kawasan-kawasan industri di Bekasi, Tangerang, Jakarta," 
kata Roy soal aksi penolakan yang direncanakan Senin. 
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Rencana aksi serentak di berbagai kota dan kabupaten itu merupakan upaya terakhir buruh 
untuk menjegal RUU Cipta Kerja agar tidak disahkan. "Kami akan menjalani protokol kesehatan 
saat unjuk rasa," ujar Roy sebagai upaya agar tidak dibubarkan aparat saat kegiatan. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten telah mengantisipasi dengan 
mengimbau para buruh dari seluruh serikat pekerja di Banten membatalkan aksi mogok kerja di 
Jakarta. 

Imbauan tersebut disampaikan secara tertulis kepada seluruh serikat pekerja di Banten menyusul 
adanya rencana aksi mogok kerja secara nasional mulai tanggal 6-8 Oktober 2020. 

Imbauan membatalkan aksi mogok kerja tersebut dilakukan karena pertimbangan bahwa kondisi 
perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Tidak 
hanya itu, Pemprov Banten melalui Disnakertans meminta para buruh untuk mempertimbangkan 
dampak munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di tengah kalangan para buruh. 

Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten Erwin Syafrudin mengatakan kepada SP, Senin, 
aksi mogok para buruh tentu akan berdampak terhadap perekonomian khususnya para investor 
dan juga kekhawatiran munculnya klaster baru kasus Covid-19. 

"Aksi mogok kerja itu tidak hanya berdampak terhadap perusahaan di mana para buruh bekerja, 
tetapi juga terhadap diri para buruh itu sendiri," ujar Erwin. 

Erwin menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 di Banten telah menyebabkan 73 perusahaan 
yang tutup atau gulung tikar. Tidak hanya itu, sebanyak 18.774 pekerja yang terkena pemutusan 
hubungan kerja (PHK) dan sebanyak 29.589 pekerja yang dirumahkan. 

"Kalau aksi mogok kerja ini dilakukan bisa saja berdampak terjadinya PHK baru. 

Sementara pandemi Covid-19 ini tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir," ujarnya. 

Perusahaan-perusahaan di Banten, lanjut Erwin, selama pandemi Covid-19 tetap beroperasi 
dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yakni pengaturan sistem sif waktu kerja, 
penyesuaian hari kerja, maksimal mempekerjakan 80% dari total pekerja, dan penerapan K3 di 
perusahaan secara optimal. 

Tak Kerumunan 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta para buruh di daerah ini tak mengikuti 
aksi mogok nasional. Ia menyarankan agar para buruh menyampaikan langsung aspirasinya 
kepada pihak dan lembaga yang berwenang dan tidak menggelar aksi demonstrasi yang 
menimbulkan kerumunan. 

"Saya minta tidak mogok, tapi silakan berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan 
aspirasinya, sampaikan pada lembaganya. Dengan cara itu menurut saya lebih komunikatif dan 
tidak menimbulkan kerumunan." kata Cianjar, Senin. 

Menurut Ganjar, menyampaikan aspirasi memang hak setiap warga negara dan tidak boleh 
dilarang. Namun di tengah pandemi Covid-19, penyampaian aspirasi itu harus mengedepankan 
protokol kesehatan agar tidak membahayakan. 

"Kita ingin semua menjaga kesehatan. Menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dice- gah, tapi 
caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara 
langsung dengan perwakilannya. Saya kira itu cara yang cukup elegan," tambahnya. 
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Bahkan saat rapat evaluasi penanganan Covid-19, Kapolda Jateng lanjut Ganjar sudah 
memutuskan tidak akan memberikan izin kerumunan. Untuk itu, pihaknya meminta buruh di 
Jateng mematuhi hal itu dan menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih tepat. 

"Lebih baik siapa perwakilannya, menyampaikan langsung pada institusi yang berewenang dan 
bisa menangani secara langsung. Menurut saya ini, ini cara yang lebih baik," pungkasnya. 

Gabungan organisasi mengatasnamakan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY yang terdiri 
dari enam organisasi serikat buruh berrencana mogok kerja pada 6-8 Oktober. 

Juru Bicara Aksi, Irsyad Ade Irawan mengatakan, Senin, beberapa poin tututan antara lain soal 
RUU Omnibus Law. "Kami akan terus menolak omnibus law," katanya. [153/149/142/152/155] 

Caption : 

Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU 
Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. 
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Judul Hari Ini SPSI Akan Konvoi di Jalan Utama Bandung, Unjuk Rasa Tolak 
UU Cipta Kerja 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/hari-ini-spsi-akan-konvoi-di-
jalan-utama-bandung-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2020-10-06 04:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Uben Yunara (Ketua SPSI Kabupaten Bandung) Kabupaten Bandung akan taat dan 
patuh atas instruksi pimpinan dari Jakarta, jadi untuk hari besok kami akan turun aksi di 
Kabupaten Bandung sama di Bandung Raya 

neutral - Uben Yunara (Ketua SPSI Kabupaten Bandung) Ya, kita konvoi saja di jalan utama 
Kabupaten Bandung 

negative - Uben Yunara (Ketua SPSI Kabupaten Bandung) Jumlahnya mungkin ribuanlah, yah 

positive - Uben Yunara (Ketua SPSI Kabupaten Bandung) Harapannya dikeluarkan dari RUU Cipta 
Kerja ini 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Bahkan masa reses tetap melakukan 
rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Kita memerlukan 
penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja 
yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan 
lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan 
efektivitas birokrasi 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk 
disahkan menjadi undang-undang? 

 

Ringkasan 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung akan menggelar  unjuk rasa  , 
Selasa (6/10/2020). Demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta klaster 
ketenagakerjaan dikeluarkan dilakukan di jalan utama. 
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HARI INI SPSI AKAN KONVOI DI JALAN UTAMA BANDUNG, UNJUK RASA TOLAK UU 
CIPTA KERJA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin  TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  - Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung akan menggelar  unjuk rasa  , Selasa 
(6/10/2020). Demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta klaster 
ketenagakerjaan dikeluarkan dilakukan di jalan utama. 

Ketua  SPSI  Kabupaten Bandung, Uben Yunara, mengaku, pihaknya sudah sepakat bahwa  SPSI  
Kabupaten Bandung akan taat dan patuh terhadap instruksi pusat. "Kabupaten Bandung akan 
taat dan patuh atas instruksi pimpinan dari Jakarta, jadi untuk hari besok kami akan turun aksi 
di Kabupaten Bandung sama di Bandung Raya," ujar Uben saat dihubungi  Tribun  , Senin 
(5/10/2020). 

Menurut Uben, hampir semua anggota  SPSI  di semua pabrik di Kabupaten Bandung akan turun 
aksi. 

"Ya, kita konvoi saja di jalan utama Kabupaten Bandung," kata Uben. 

Jadi, kata Uben, di industri-industri ada yang berhenti di pabriknya dan ada yang konvoi. 

"Jumlahnya mungkin ribuanlah, yah," ucapnya  Uben mengungkapkan, pihaknya mendukung 
penuh upaya pusat untuk melakukan aksi tersebut. 

"Harapannya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja ini," ucapnya. 

Disahkan DPR  Omnibus law  RUU Cipta Kerja sah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna 
DPR, Senin (5/10/2020). 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan 
persetujuan dari semua peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. 

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat 
kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai 
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," tutur dia. 

Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja 
dalam rapat paripurna. 

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. 

Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. 

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 
RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak 
lapangan kerja. 
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Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. 

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, 
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga. 

Setelah pemaparan Airlangga, Azis Syamsuddin mengambil persetujuan pengesahan RUU Cipta 
Kerja. 

Ia menanyakan kesepakatan para peserta rapat paripurna. 

"Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Azis. 

"Setuju," jawab anggota yang hadir dalam rapat paripurna. 
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Judul SELAMAT DATANG UU CIPTA KERJA 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis Petricia Cahya Pratiwi 

Tanggal 2020-10-06 04:12:00 

Ukuran 441x296mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 339.570.000 

News Value Rp 3.395.700.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aturan 
dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah 
menunggunya dan kami meyakini dampaknya akan positif. 

positive - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) RUU Cipta Kerja 
akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan 
lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur, kriteria, 
dan penggunaan sistem elektronik. 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kualitas DPR buruk 
sekali, bahkan cenderung mengkhianati [kepercayaan] rakyat. Kejar tayang seperti sinetron, 
RUU Cipta Kerja hanya dibahas S hari dan itu merugikan buruh semua. 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU Ciptaker Ini merupakan 
sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan Investor. Pasalnya kita sudah 
bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. 

neutral - Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Kami 
akan baca secara utuh karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan disahkannya 
[RUU Cipta Kerja]. Nanti kami akan adakan judicial review terhadap isi bila ada yang merugikan 
dan bertentangan dengan UUD 1945. 

 

Ringkasan 

Babak baru pasar tenaga kerja di Indonesia dimulai. Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya 
disahkan melalui Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 185 
pasal yang mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan 
serta pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan 
berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis 
nasional, dukungan administrasi pemerintahan, hingga sanksi. 
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SELAMAT DATANG UU CIPTA KERJA 

Babak baru pasar tenaga kerja di Indonesia dimulai. Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya 
disahkan melalui Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 185 
pasal yang mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan 
serta pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan 
berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis 
nasional, dukungan administrasi pemerintahan, hingga sanksi. 

Kehadiran beleid baru yang disambut baik oleh kalangan pengusaha tersebut diharapkan mampu 
menjadi katalis pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing Indonesia dengan 
negara-negara lain. 

Sejumlah ketentuan baru yang ada di dalamnya dinilai telah sesuai dengan kepentingan dunia 
usaha sehingga iklim investasi di Tanah Air diyakini bakal membaik. 

Namun, meskipun telah disahkan, undang-undang sapu jagat tersebut masih belum bisa diterima 
oleh sebagian pihak, mulai dari pekerja hingga pihak legislatif sendiri. 

Pengesahan UU Cipta Kerja pun dikhawatirkan kontraproduktif di tengah ketidakpastian ekonomi 
akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pembahasannya dianggap terlalu terburu-buru dan belum 
mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak, "Aturan dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal 
dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah menunggunya dan kami meyakini dampaknya 
akan positif." 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Hariyadi B. Sukamdani 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan 
pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, 
prosedur, kriteria, dan penggunaan sistem elektronik." 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto "Kualitas DPR buruk sekali, bahkan 
cenderung mengkhianati [kepercayaan] rakyat. Kejar tayang seperti sinetron, RUU Cipta Kerja 
hanya dibahas S hari dan itu merugikan buruh semua." 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal "UU Ciptaker Ini merupakan 
sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan Investor. Pasalnya kita sudah 
bisa bersaing dengan negara-negara tetangga." 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani "Kami akan baca 
secara utuh karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan disahkannya [RUU Cipta 
Kerja]. Nanti kami akan adakan judicial review terhadap isi bila ada yang merugikan dan 
bertentangan dengan UUD 1945." 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi di tengah ketidakpastian ekonomi 
dan ancaman PHK di mana-mana, pekerja akan melihat aturan ini dengan negatif. Seharusnya 
pemerintah mempercepat bantuan bagi kelompok yang membutuhkan." 

Ekonom Senior Indef Aviliani 

Sebanyak 54 rapat panitia kerja (panja) 

Sebanyak 6 kali rapat tim perumus/tim sinkronisasi 

Pembahasan dilakukan 20 April---3 Oktober 2020 
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Disusun menggunakan metode omnibus law yang mencakup: 

Sebanyak 11 klaster 

Sebanyak 15 bab 

Sebanyak 185 pasal, dari sebelumnya 174 pasal 

Berdampak terhadap 1.203 pasal 

Merampingkan 79 undang-undang terkait 

SELAMAT DATANG UU CIPTA KERJA 

Mengenal UU Cipta kerja 

Telah melalui proses di parlemen berupa: 

Sebanyak 2 rapat kerja 

Hal-hal pokok dalam pembahasan DIM: Dikeluarkannya 7 UU dari RUU Cipta Kerja: 

* UU No. 40/1999 tentang Pers 

* UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

* UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen 

* UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 

* UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran 

* UU No. 4/2019 tentang Kebidanan 

* UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

Ditambahkannya 4 UU ke dalam RUU Cipta Kerja: 

* UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU No. 

16/2009 

* UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008 

* UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. UU No. 42/2009 

* UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Fasilitasi dalam UU Cipta Kerja: 

* Kemudahan perizinan melalui OSS 

* Kemudahan pendaftaran HAKI 

* Kemudahan persyaratan usaha dan biaya murah sehingga ada kepastian legal 

bagi pelaku UMKM 

*Sertifikasi halal yang mencakup percepatan dalam proses sertifikasi halal bagi 
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UMKM, kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, memperluas lembaga pemeriksa halal 

oleh organisasi masyarakat dan perguruan tinggi negeri 

* Penyederhanaan perizinan kapal perikanan ke dalam satu pintu melalui KKP dan 

Kemenhub 

* Percepatan pembangunan rumah MBR oleh BP3 

* Percepatan reforma agraria dan redistrlbusi tanah 

* Otonomi daerah dengan standar pelayanan yang sama di seluruh daerah 

* Peningkatan perlindungan pekerja lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang 

preminya dibebankan kepada APBN 

* Persyaratan PHK tetap mengikuti UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 

* Tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil 

* Kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha mulai koperasi, UMKM, sampai 

dengan perusahaan besar 

* Penerapan 1 peta dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga ada kepastian 

hukum bagi pengusaha 

* Kewajiban TKA memliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan 

pemerintah pusat 

* Pelarangan orang perorangan dalam mempekerjakan TKA dan menjabat bagian 

personalia dalam perusahaan 

* Kemudahan investasi dan prosedur birokrasi proyek strategis nasional 

Sumber: Badan Legislatif (Bateo) DPR RI, 2020 

BISNIS/PETRICIA CAHYA PRATIWI/AMRI HIDAYAT 
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Judul Berita Foto - Demi Rakyat 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis WIR 

Tanggal 2020-10-06 04:08:00 

Ukuran 132x112mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 48.840.000 

News Value Rp 244.200.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja 
tetap harus dilaksanakan di tengah pandemi. Namun, setiap peserta dipastikan telah 
melaksanakan protokol kesehatan. Utamanya 3M, yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, 
serta mencuci tangan dengan sabun, (als/wir) 

 

BERITA FOTO - DEMI RAKYAT 

Berita Foto - Demi Rakyat 

Rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja 
tetap harus dilaksanakan di tengah pandemi. Namun, setiap peserta dipastikan telah 
melaksanakan protokol kesehatan. Utamanya 3M, yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, 
serta mencuci tangan dengan sabun, (als/wir) 
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Judul 64 Kali Rapat Pembahasan, UU Cipta Kerja Resmi Disahkan 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis J-9 

Tanggal 2020-10-06 04:03:00 

Ukuran 169x78mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 33.462.000 

News Value Rp 100.386.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Pembahasan DIM dilakukan 
panja detail dan intensif dan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dari 20 April sampai 
3 Oktober 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Berbiaya murah sehingga 
ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM. Red) 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) UU Ciptaker juga mengatur 
kewajiban Pemerintah mempercepat hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk perumahan. 
Begitupun reforma agraria dimana Pemerintah mempercepat dilakukan dengan bank tanah 

 

Ringkasan 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Supratman Andi Agtas, mengatakan Undang-Undang Cipta 
Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan subtansinya mendahulukan kepentingan para pekerja 
sekaligus kemudahan usaha. Menurut dia. untuk menghasilkan UU Ciptaker, DPR bersama 
seluruh stakeholder mengedepankan musyawarah dan mufakat. Itu sebabnya, UU yang disusun 
dengan menggunakan metode onuiibus law. terdiri dari 15 bab. 185 pasal, dan memberi dampak 
terhadap 79 undang-undang itu, harus melalui 64 kali rapat pembahasan sejak April 2020. 

 

64 KALI RAPAT PEMBAHASAN, UU CIPTA KERJA RESMI DISAHKAN 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Supratman Andi Agtas, mengatakan Undang-Undang Cipta 
Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan subtansinya mendahulukan kepentingan para pekerja 
sekaligus kemudahan usaha. Menurut dia. untuk menghasilkan UU Ciptaker, DPR bersama 
seluruh stakeholder mengedepankan musyawarah dan mufakat. Itu sebabnya, UU yang disusun 
dengan menggunakan metode onuiibus law. terdiri dari 15 bab. 185 pasal, dan memberi dampak 
terhadap 79 undang-undang itu, harus melalui 64 kali rapat pembahasan sejak April 2020. 

"Pembahasan DIM dilakukan panja detail dan intensif dan mengedepankan prinsip musyawarah 
mufakat dari 20 April sampai 3 Oktober," kata Supratman. 
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Dia menjelaskan, ada sejumlah hal pokok yang disepakati, yaitu dikeluarkannya 7 UU dari UU 
Ciptaker. Ketujuh UU tersebut adalah, UU 40/1999 tentang pers, UU 20/2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. UU 14/2005 tentang guru dan dosen, UU 12/2012 tentang pendidikan 
tinggi. UU 20/2013 tentang pendidikan kedokteran, UU 4/2019 tentang kebidanan, dan UU 
20/2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 

Kemudian ditambahkan 4 UU dalam UU Ciptaker, yakni UU 6/1983 tentang KUP, UU nomor 
8/1983 tentang pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan barang mewah, dan 
UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selanjurnya UU Ciptaker mengatur 
tentang kemudahan perizinan melalui online single subrnission, kemudahan mendirikan PT, 
pendaftaran HAKI. 

"Berbiaya murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah 
(UMKM. Red)," kata Supratman. 

Selain itu. diatur pula percepatan dan kepastian sertifikasi halal bagi UMKM. dimana biaya 
ditanggung pemerintah. Lalu memperluas lembaga sertifikasi halal oleh ormas Islam dan PTN. 
Lalu satu pintu perizinan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara di Kemhub 
soal standardisasi keselamatannya. 

"UU Ciptaker juga mengatur kewajiban Pemerintah mempercepat hak masyarakat 
berpenghasilan rendah untuk perumahan. Begitupun reforma agraria dimana Pemerintah 
mempercepat dilakukan dengan bank tanah," kata Supratman. [MJS/J-9J 
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Judul Airlangga: UU Cipta Kerja Dapat Meningkatkan Iklim Usaha dan 
Investasi 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis J-9 

Tanggal 2020-10-06 04:03:00 

Ukuran 204x283mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 141.372.000 

News Value Rp 706.860.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) Karenanya 
diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang 
yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus 
sebagai instrumen dan penyederhanaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) Mengenai 
catatan dari Partai Demokrat (yang menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU), UU ini yang 
menjadi catatan untuk memprioritaskan program penanganan Covid-19. kemudian proses 
transparansi dan mekanisme pusat dan daerah, seluruhnya sudah dijawab di dalam undang-
undang ini. Prosesnya pun sudah dilakukan secara transparan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) Untuk 
pertama kalinya proses RUU disiarkan secara langsung oleh TV parlemen. . media digital, media 
sosial termasuk Youtube dan bisa diakses oleh semua pihak. Kami atas nama pemerintah 
mengapresiasi kerja parlemen dan DPR 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Rancangan 
Undang Undang Cipta Kerja uang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) rapat Paripurna 
DPR-RI, Senin (5/10), diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia. 

Menurut Airlangga. Indonesia sebetulnya memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan 
negara berpenghasilan menengah (middle inconte trap) dengan adanya bonus demografi, tetapi 
terhambat akibat banyaknya aturan dan regulasi. 
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AIRLANGGA: UU CIPTA KERJA DAPAT MENINGKATKAN IKLIM USAHA DAN 
INVESTASI 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Rancangan 
Undang Undang Cipta Kerja uang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) rapat Paripurna 
DPR-RI, Senin (5/10), diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia. 

Menurut Airlangga. Indonesia sebetulnya memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan 
negara berpenghasilan menengah (middle inconte trap) dengan adanya bonus demografi, tetapi 
terhambat akibat banyaknya aturan dan regulasi. 

Untuk itu, diperlukan penyederhanaan. sinkronisasi dan pemangkasan regulasi, sehingga UU 
Ciptaker tak hanya meningkatkan iklim usaha dan investasi. tetapi juga bisa menciptakan lebih 
banyak lapangan kerja. 

"Karenanya diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa 
undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU 
tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan, serta peningkatan efektivitas 
birokrasi," kata Airlangga saat menyampaikan pandangan terakhir pemerintah terkait UU Cipta 
Kerja, di gedung DPR. Senin (5/10). 

Dia menjelaskan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan kajian yang diperlukan untuk 
penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berinvestasi, termasuk mengevaluasi undang -
undang. Berdasarkan kajian 

tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam Cipta kerja yang kemudian dibagi menjadi 
11 klaster utama. 

Ke-11 klaster itu adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, 
kemudahan dan pemberdayaan serta perlindungan UMKM dan perkoperasian, klaster 
kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan. 
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan 
ekonomi. 

Klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar 
memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta bisa menciptakan 
lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja atau buru. 

Airlangga juga menyampaikan apresiasinya kepada fraksi PDI-P. Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB. 
PPP. dan PAN yang menyatakan menerima dan setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. 
Berbagai hal yang menjadi catatan seluruh fraksi juga sudah dicatat oleh pemerintah untuk 
dijalankan. "Mengenai catatan dari Partai Demokrat (yang menolak RUU Cipta Kerja disahkan 
menjadi UU), UU ini yang menjadi catatan untuk memprioritaskan program penanganan Covid-
19. kemudian proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah, seluruhnya sudah dijawab 
di dalam undang-undang ini. Prosesnya pun sudah dilakukan secara transparan," kata Airlangga. 

Terkait dengan konsepsi ke-wenangan pusat dan daerah, lanjut Airlangga. pemerintah 
menyampaikan hal tersebut juga telah sesuai dengan bingkai Pasal 4 dan Pasal 18 UUD 1945. 

Dia menjelaskan, RUU Cipta Kerja telah disepakati dapat memberikan manfaat kepada semua 
masyarakat, pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Itu semua tertuang dalam rumusan 186 pasal 
dan 15 bab. 

Terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja atau buruh, justru dengan undang-
undang ini negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan 
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hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dengan dikeluarkannya jaminan 
kehilangan pekerjaan. 

Airlangga mengatakan, pembahasan UU Cipta Kerja melalui proses yang transparan. Hal itu 
terbukti dari bisa disaksikannya rapat oleh media melalui peran digitalisasi. Liputan media soal 
RUU ini, sambungnya sudah dimulai sejak pidato Presiden 20 Oktober yang lalu hingga rapat 
paripurna Senin ini. 

"Untuk pertama kalinya proses RUU disiarkan secara langsung oleh TV parlemen. 

media digital, media sosial termasuk Youtube dan bisa diakses oleh semua pihak. Kami atas 
nama pemerintah mengapresiasi kerja parlemen dan DPR," ungkapnya. 

RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR-RI melalui 
Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, yang menugaskan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian bersama 10 Menteri, yaitu Menteri Hukum dan H AM, Menteri 
Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Dalam Negeri. Menteri LHK. Menteri ATR/ Kepala 
BPN. Menteri ESDM. Menteri KUKM, Menteri PUPR, dan Menteri Pertanian, untuk mewakili 
Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR-RI. [HER/0-2/J-9J  
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Judul Surat terbuka Menteri Tenaga Kerja untuk buruh yang mogok kerja, 
apa isinya? 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/surat-terbuka-menteri-tenaga-
kerja-untuk-buruh-yang-mogok-kerja-apa-isinya 

Jurnalis kompas.com 

Tanggal 2020-10-06 04:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait rencana mogok nasional, saya 
meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk 
turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Seperti diberitakan, DPR telah mengesahkan 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin 
(5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah 
mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR 
Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja 
dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 
15 bab dan 174 pasal 

negative - Supratman Andi Agtas (Menaker) tutur dia. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 
dengan judul 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) ujar Supratman. Bahkan masa reses 
tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

 

Ringkasan 

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salah 
satunya adalah buruh. Mereka berencana melakukan asi mogok kerja nasional mulai hari ini 
(6/10/2020) hingga 8 Oktober 2020. 
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SURAT TERBUKA MENTERI TENAGA KERJA UNTUK BURUH YANG MOGOK KERJA, 
APA ISINYA? 

JAKARTA. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja mendapat penolakan dari sejumlah pihak. 
Salah satunya adalah buruh. Mereka berencana melakukan asi mogok kerja nasional mulai hari 
ini (6/10/2020) hingga 8 Oktober 2020. 

Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka yang 
diperuntukkan bagi serikat pekerja atau buruh yang akan melakukan mogok kerja nasional. Dia 
mengatakan bahwa aspirasi serikat pekerja/buruh telah dia terima dan pahami sejak awal tahun 
ini. Dia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah mencari titik keseimbangan terkait 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini berubah menjadi undang-undang (UU). Meski dia 
memahami, pada akhirnya Omnibus Law UU Ciptaker telah disahkan pada hari ini melalui Rapat 
Sidang Paripurna di Gedung DPR RI. Berikut pesan terbuka Menaker kepada serikat 
pekerja/buruh:  Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh  "Sejak awal 2020 kita telah 
mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun 
secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin 
aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima 
aspirasi dari berbagai kalangan.""Saya berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi 
yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, 
yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan 
dengan sebaik-baiknya."  "Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum 
puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka 
yang masih menganggur." "Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi 
dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. 
Pandemi covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya.""Pertimbangkan ulang rencana mogok 
itu. 

"Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah 
rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di 
rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat."  "Saya mengajak kita kembali duduk bareng. 
Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang 
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, 
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling 
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan 
kegelapan."Seperti diberitakan, DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi 
undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin 
mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat 
kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai 
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," tutur dia. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "  Menaker Buat Surat Terbuka Bagi Buruh 
yang Mogok Kerja, Ini Isinya  Omnibus Law Ciptaker disahkan, pemerintah segera bentuk 
sovereign wealth fund. 
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Judul TAK BERHARAP ANAK JADI BURUH 

Nama Media Kompas 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL PgD 

Jurnalis INSAN ALFAJRI 

Tanggal 2020-10-06 03:57:00 

Ukuran 474x359mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 713.370.000 

News Value Rp 3.566.850.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Herry Hermawan (Karyawan) Kalau sudah nikah nanti, mau tak mau anak-anak saya 
harus segera mengontrak atau tinggal di rumah mertua karena tak cukup ruang di rumah saya 

negative - Herry Hermawan (Karyawan) Melihat realitas hari ini, saya dan istri tak berharap anak 
saya jadi buruh seperti saya 

negative - Herry Hermawan (Karyawan) Di bidang fabrikasi, contohnya, tak ada istilah inisiatif. 
Kami bekerja sesuai praktik saja. Seperti saya, misalnya. Pasang, kasih baut, kencengin, udah 
jadi mobil. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Kalau kritis sama atasan, dipindahkan ke tempat 
yang lebih enggak enak 

negative - Leni (Karyawan) Jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, tidak terbayang nasib kami ke 
depan. Sekarang saja hidup sudah pas-pasan. Saya beruntung punya suami yang juga punya 
penghasilan tetap. Tetapi, bagi buruh yang suami atau istrinya tak bekerja, pasti hidup akan 
lebih berat. . Pemutusan hubungan kerja dan upah yang minim belakangan ini menghantui 
kehidupan banyak buruh. Kekhawatiran yang umumnya dibangun dari pengalaman di masa 
lampu ini semakin menguat setelah Rancangan IJndang-lJndang Cipta Kerja disetujui disahkan 
menjadi UU. . Apalagi, bagi karyawan kontrak yang tak punya kepastian kapan akan diangkat 

negative - Leni (Karyawan) Untung saja semua karyawan mogok secara bersamaan waktu itu 
sehingga perusahaan membatalkan PHK itu 

negative - Ika Handayani (Karyawan) Setiap hari suami bilang, jangan boros-boros. Takutnya 
kalau kena PHK, enggak ada pesangon 

negative - Ika Handayani (Karyawan) Waktu itu juga enggak ada pesangon. Tetapi, sama ven-
dor, suami saya dijadikan OB bantuan. Kerjanya pin-dah-pindah dari satu kantor ke kantor lain 

negative - Ika Handayani (Karyawan) Saya yang susah atur keuangan. Bapak saya enggak bisa 
jualan karena pandemi, jadi saya yang nyediain makan seha-ri-hari sekeluarga 

negative - Ika Handayani (Karyawan) (Cuti) satu harinya dipotong Rp 150.000 
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Ringkasan 

Herry Hermawan (40) sudah menjadi buruh di perusahaan otomotif sejak tahun 1999. Setelah 
bekerja 1,5 tahun, ia diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan yang berkantor di Kelapa 
Gading, Jakarta Utara, itu. Di tahun 2004, koperasi perusahaan menawarkan program cicilan 
rumah buat karyawan. Dengan uang muka Rp 7,5 juta dan angsuran Rp 384.000 per bulan 
selama 15 tahun, lulusan sekolah menengah kejuruan ini bisa menempati rumah mungil di 
Bekasi, Jawa Barat. 

 

TAK BERHARAP ANAK JADI BURUH 

Herry Hermawan (40) sudah menjadi buruh di perusahaan otomotif sejak tahun 1999. Setelah 
bekerja 1,5 tahun, ia diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan yang berkantor di Kelapa 
Gading, Jakarta Utara, itu. Di tahun 2004, koperasi perusahaan menawarkan program cicilan 
rumah buat karyawan. Dengan uang muka Rp 7,5 juta dan angsuran Rp 384.000 per bulan 
selama 15 tahun, lulusan sekolah menengah kejuruan ini bisa menempati rumah mungil di 
Bekasi, Jawa Barat. 

Rumah tipe 29/60 itu memiliki dua kamar. Dia, istri, dan lima anaknya menempati rumah itu. 
Artinya, hanya satu kamar yang tersedia untuk anak-anak. Beruntung, semua anaknya laki-laki. 
"Kalau sudah nikah nanti, mau tak mau anak-anak saya harus segera mengontrak atau tinggal 
di rumah mertua karena tak cukup ruang di rumah saya," kata Herry saat ditemui di depan 
Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Herry sebenarnya ingin memiliki rumah yang lebih besar. Paling tidak agar anaknya tak perlu 
tidur berimpitan seperti ikan pepes. Akan tetapi, pendapatan berkata lain. 

Dengan pemasukan sekitar Rp 6 juta per bulan, Herry tak percaya diri membeli rumah baru. 
Apalagi, kini upah buruhnya menjadi satu-satunya pendapatan keluarga. Dari gaji itu dia 
membiayai kelima anaknya. Dari lima anak, empat di antaranya sudah sekolah. Dalam situasi 
normal, keuangan keluarga lebih mendingan karena dia bisa mengajukan lembur. Sejak 
pandemi, lembur ditiadakan. 

Selain itu, perusahaan juga hanya menjamin maksimal tiga anak. Ketika perusahaan 
mengadakan acara rekreasi karyawan, misalnya, dua anaknya yang lain tak boleh ikut. 

Herry dan kawan-kawan kemarin datang ke kompleks DPR di Jalan Gatot Subroto untuk 
memprotes DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi UU. 
Dia menilai, peraturan itu membuat status buruh kian tak pasti. 

Jumlah pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), misalnya, dikurangi. 
Penghapusan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) diduga kuat akan menggerus 
pendapatan buruh. Di samping itu, pengaturan kerja yang fleksibel berpotensi membuat buruh 
dikontrak seumur hidup. "Melihat realitas hari ini, saya dan istri tak berharap anak saya jadi 
buruh seperti saya," ucapnya. 

Di masa depan, kata Herry, orang-orang harus memiliki inisiatif dan kreativitas agar dapat 
bertahan hidup. Hal ini karena jika menjadi buruh, terutama buruh di tingkat operator, terasa 
sekadar menjalani hidup secara rutin. 

"Di bidang fabrikasi, contohnya, tak ada istilah inisiatif. Kami bekerja sesuai praktik saja. Seperti 
saya, misalnya. Pasang, kasih baut, kencengin, udah jadi mobil. Berpuluh-puluh tahun seperti 
itu. Kalau kritis sama atasan, dipindahkan ke tempat yang lebih enggak enak," ujar pengurus 
Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia ini. 
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Menopang penghasilan 

Buruh perusahaan elektronik, Leni (41), menambahkan, dirinya sudah bekerja di perusahaan 
selama 21 tahun. Kendati demikian, pendapatannya masih di bawah Rp 5 juta. Karyawan 
perusahaan elektronik yang berkantor di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, ini beruntung lantaran 
suaminya juga bekerja dan berpenghasilan tetap. 

"Jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, tidak terbayang nasib kami ke depan. Sekarang saja hidup 
sudah pas-pasan. Saya beruntung punya suami yang juga punya penghasilan tetap. Tetapi, bagi 
buruh yang suami atau istrinya tak bekerja, pasti hidup akan lebih berat. 

Pemutusan hubungan kerja dan upah yang minim belakangan ini menghantui kehidupan banyak 
buruh. Kekhawatiran yang umumnya dibangun dari pengalaman di masa lampu ini semakin 
menguat setelah Rancangan IJndang-lJndang Cipta Kerja disetujui disahkan menjadi UU. 

Apalagi, bagi karyawan kontrak yang tak punya kepastian kapan akan diangkat," katanya. 

Penghapusan UMSK, misalnya, akan berdampak pada penurunan pendapatan. Jika kelak 
perusahaan mengacu pada upah minimum provinsi (U M P), gaji Leni akan turun karena UMP 
Jawa Barat lebih kecil dibanding UMSK Bogor. 

Peran Leni sebagai pengurus serikat juga membuatnya dalam tekanan. Ia pernah masuk ke 
dalam daftar PHK pada 2018. "Untung saja semua karyawan mogok secara bersamaan waktu 
itu sehingga perusahaan membatalkan PHK itu," ujarnya. 

Menurut Leni, buruh berperan penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena 
itu, buruh harus dilindungi. 

Resahkan keluarga 

RUU Cipta Kerja turut membuat waswas keluarga buruh. Ika Handayani (39), ibu rumah tangga 
asal Palmerah, Jakarta Barat, misalnya, kini harus mengirit uang belanja. Ini karena suaminya, 
Abdul Manap (40) yang bekerja sebagai pesuruh kantor (office boy/OB), selalu dibayangi 
ancaman PHK. Apalagi, statusnya hanya Pekerja alih daya. 

Selama pandemi ini, setidaknya sudah ada enam rekan OB Abdul yang diberhentikan begitu saja 
tanpa pesangon. Alasan perusahaan adalah efisiensi. Perusahaan yang berlokasi di Jalan KS 
Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu kini hanya mempekerjakan dua OB, 
termasuk Abdul. 

"Setiap hari suami bilang, jangan boros-boros. Takutnya kalau kena PHK, enggak ada pesangon," 
kata Ika saat ditemui di rumahnya. 

Kekhawatiran Ika dan Abdul bukan tanpa alasan lantaran PHK bukan sesuatu yang asing bagi 
mereka. Abdul pernah mencicipi pahitnya PHK massal tiga tahun silam saat masih bekerja 
sebagai OB di salah satu perusahaan ritel di Kota Tangerang, Banten. Padahal, ia sudah bekerja 
selama delapan tahun di tempat itu. 

"Waktu itu juga enggak ada pesangon. Tetapi, sama ven-dor, suami saya dijadikan OB bantuan. 
Kerjanya pin-dah-pindah dari satu kantor ke kantor lain," tambah Ika yang juga mantan OB. 

Abdul dan Ika kini tinggal di rumah orangtua Ika di Palmerah. Di lahan seluas 14 meter persegi 
itu dibangun rumah bersusun tiga. Di situlah pasangan ini bermukim bersama tujuh anggota 
keluarga lainnya. Rumah itu berbatasan langsung dengan area pemakaman TPU Grogol 
Kemanggisan. 
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Ketujuh anggota keluarga yang tinggal di sana adalah dua anak Abdul-Ika, kedua orangtua Ika, 
dua adik kandung, dan satu adik ipar. Di rumah itu, Ika menanggung biaya makan semua 
anggota keluarga bersama adik iparnya yang bekerja sebagai petugas keamanan. 

Di saat yang sama, Ika masih harus membeli popok dan susu untuk anak bungsunya yang 
berusia dua tahun. "Saya yang susah atur keuangan. Bapak saya enggak bisa jualan karena 
pandemi, jadi saya yang nyediain makan seha-ri-hari sekeluarga," katanya. 

Ika dan Abdul masih belum berpikiran untuk membeli atau mengontrak rumah sendiri. Sebab, 
gaji Abdul saat ini masih setara UMR, yaitu Rp 4,2 juta per bulan. Meski begitu, Ika bersyukur 
karena Abdul tak mendapatkan pengurangan gaji selama pandemi ini. Sebagai gantinya, ia harus 
merelakan tunjangan hari raya tahun ini tidak dibayarkan. 

Selama ini, Abdul juga urung mengajukan cuti. Sebab, cuti di perusahaannya berarti potong gaji. 
"(Cuti) satu harinya dipotong Rp 150.000," ungkap Ika. 

Ancaman PHK juga mengintai Bambang (39), p ramu-bakti di salah satu perusahaan perbankan 
di Jakarta Selatan. Pada Jumat (2/10), perusahaannya telah memberhentikan tiga sopir yang 
juga Pekerja alih daya. Ketiganya sama sekali tidak mendapatkan pesangon dari pihak vendor. 
Mereka hanya terbantu oleh dana dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Para pekerja yang diberhentikan itu juga sudah tidak muda lagi. Ketiganya telah belasan tahun 
bekerja di perusahaan tersebut. Karena itu, peluang kerja mereka bakal terbatas karena harus 
bersaing dengan tenaga muda untuk mendapatkan posisi sebagai alih daya. 
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Judul Penyakit Investasi Bukan Buruh, melainkan Korupsi 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Tajuk Rencana 

Tanggal 2020-10-06 03:55:00 

Ukuran 441x92mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 163.170.000 

News Value Rp 489.510.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

OMNIBUS Law Cipta Kerja (UU Ciker) jelas mengorbankan para buruh di altar investasi. 
Menyambut sidang paripurna pengesahan UU Ciker kemarin, banyak buruh yang meninggalkan 
pabrik-pabrik Mereka mulai bergerak ke jalan. Bahkan mengumumkan mogok nasional pada 
Selasa-Kamis, 6-8 Oktober 2020. Para buruh jelas merasakan hawa buruk. Adapun para majikan 
diem-diem bae. Tak terdengar gerundelan dari kalangan pengusaha tentang UU itu. Mereka 
memang terkesan lebih terlayani ketimbang kelompok 'faktor produksi" buruh Mereka jelas lebih 
punya sumber daya untuk ikut mengawal. 

 

PENYAKIT INVESTASI BUKAN BURUH, MELAINKAN KORUPSI 

OMNIBUS Law Cipta Kerja (UU Ciker) jelas mengorbankan para buruh di altar investasi. 
Menyambut sidang paripurna pengesahan UU Ciker kemarin, banyak buruh yang meninggalkan 
pabrik-pabrik Mereka mulai bergerak ke jalan. Bahkan mengumumkan mogok nasional pada 
Selasa-Kamis, 6-8 Oktober 2020. Para buruh jelas merasakan hawa buruk. Adapun para majikan 
diem-diem bae. Tak terdengar gerundelan dari kalangan pengusaha tentang UU itu. Mereka 
memang terkesan lebih terlayani ketimbang kelompok 'faktor produksi" buruh Mereka jelas lebih 
punya sumber daya untuk ikut mengawal. 

Setelah oligarki pembuat UU Ciker menyisihkan keberatan para buruh, apakah investasi akan 
membanjir? Meragukan. Bahkan, lembaga sekelas Bank Dunia pun berubah pendapat. Juli lalu 
UU Ciker dianggap positif bagi ekonomi. Tetapi, menjelang terbit, UU itu malah dianggap bisa 
merugikan bagi Indonesia. Sebab, mengurangi perlindungan pada buruh 

Buruhmemangpalinggampang dikorbankan Dianggap suka ribut lah, produktivitasnya rendah 
lah. Di saat yang sama didatangkanlah ribuan pekerja kasar dari Tiongkok Isu sensitif ini sudah 
lama merebak di masyarakat. Bukannya diredam, eh para buruh malah 'dipukul" dengan UU 
Ciken Yakni dengan jurus "gampang rekrut gampang pecat" Padahal, masalah 
terpokokketidakgairahan investasi (asing dan domestik) bukanlah isu perburuhan Tetapi karena 
ketidakpastian akibat korupsi di segala bidang. Terlebih setelah KPK dikebiri (Jawa Pos, Minggu, 
4/10). Segala jenis hambatan kehidupan bernegara, bukan hanya investasi, merupakan akibat 
korupsi (dan nepotisme) yang terkesan kian subur Janji Jokowi untuk memberantas korupsi 
malah "diwujudkan" dengan revisi UU KPK, yang jalan terus meski dikutuk ribuan pendemo yang 
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berdarah-darah Protes massa atas UU Ciker ini rasanya juga tak akan digubris. Apalagi aparat 
jelas-jelas ikut "bermain" yakni ikut memerintah jajarannya mengonter kritik atas UU Ciker, 
termasuk lewat medsos (padahal ini jelas menyalahi netralitas). Gerakan massa buruh juga 
dilarang dengan dalih pandemi. Sembari menyebut asas "salus populi suprema lex esto' (hukum 
tertinggi adalah keselamatan rakyat). Padahal, di saatyang sama, pil-kada yang jauh lebih rawan 
boleh jalan terus demi kepentingan para elite. 

Perjuangan jalanan para buruh mungkin akan terbentur tameng dan pentungan aparat. Semoga 
perjuangan berlanjut di Mahkamah Konstitusi agar sudi mengoreksi "kerakusan" lewat UU ini. 
(*) 
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Judul DPR Awasi Pelaksanaan UU Ciptaker 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis W-12 

Tanggal 2020-10-06 03:54:00 

Ukuran 147x118mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 43.659.000 

News Value Rp 130.977.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun 
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan 
Indonesia 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi 
saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk 
kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia 

neutral - Puan Maharani (politikus PDI) Ketentuan lain yang berubah dalam RUU ini adalah yang 
terkait dengan usia minimal, syarat, tata cara seleksi Hakim Konstitusi, dan perubahan masa 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua M K 

negative - Puan Maharani (Ketua DPR) Ketentuan lain yang berubah dalam RUU ini adalah yang 
terkait dengan usia minimal, syarat, tata cara seleksi Hakim Konstitusi, dan perubahan masa 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua M K. 

 

Ringkasan 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan 
DPR mungkin masih dirasakan belum sempurna oleh masyarakat. Karenanya, DPR akan 
mengawasi pelaksanaan RUU itu agar bisa segera disempurnakan bila memang ditemukan 
masalah dalam proses evaluasinya. 

Dalam pidatonya di rapat paripurna penutupan masa sidang, Senin (5/10), RUU Ciptaker telah 
dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan 
secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional. Baik itu kepentingan dalam 
jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

 

  



 

369 
 

DPR AWASI PELAKSANAAN UU CIPTAKER 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan 
DPR mungkin masih dirasakan belum sempurna oleh masyarakat. Karenanya, DPR akan 
mengawasi pelaksanaan RUU itu agar bisa segera disempurnakan bila memang ditemukan 
masalah dalam proses evaluasinya. 

Dalam pidatonya di rapat paripurna penutupan masa sidang, Senin (5/10), RUU Ciptaker telah 
dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan 
secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional. Baik itu kepentingan dalam 
jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang 
lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," kata Puan. 

Apabila UU ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara 
hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakannya. Tentu harus dilakukan melalui 
mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan 
akan memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan 
rakyat Indonesia," kata Puan. 

Sejumlah Legislasi 

Puan menerangkan, pada masa sidang yang baru dilewati, selain RUU Ciptaker, DPR juga 
menyelesaikan sejumlah legislasi. 

Pertama adalah UU tentang Bea Materai. yang merupakan pengganti UU Nomor 13/1985. UU ini 
bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum, dan 
menyelaraskan dengan perkembangan teknologi serta memberikan perlakukan hukum yang 
sama, baik dokumen kertas maupun dokumen nonkertas (elektronik). 

Kedua, Undang Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam 

Bidang Pertahanan. 

Ketiga, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. RUU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi 
hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sehingga dilakukan perbaikan 
terhadap ketentuan mengenai kedudukan. susunan, dan wewenang. 

"Ketentuan lain yang berubah dalam RUU ini adalah yang terkait dengan usia minimal, syarat, 
tata cara seleksi Hakim Konstitusi, dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua M K." 
urai politikus PDI-P itu. 

Keempat, UU tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan 
Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan (AFAS). Untuk RUU ini, diharapkan memberikan 
dampak positif bagi pengembangan industri asuransi umum syariah di Indonesia dan membuka 
kesempatan bagi penyedia jasa keuangan Indonesia untuk mengakses industri jasa keuangan 
Asean. [MJS/W-12| 
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Judul Berharap Efek Gulir Omnibus Law Cipta Kerja 

Nama Media Kontan 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis Bidara Deo Pink 

Tanggal 2020-10-06 03:47:00 

Ukuran 265x285mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 88.775.000 

News Value Rp 887.750.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ledia Hanifa Anialia (Anggota Badan Legislasi DPR) Kami menilai daftar inventarisasi 
masalah sangat banyaknya Ini dibahas dalam waktu singkat sehingga tidak optimal 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sebanyak 2 juta buruh 
akan mogok kerja pada 6 Oktober ini 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang -
Undang (RUU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin (5/10). Beleid sapu jagat atau omnibus 
law masih terus menuai kontroversi. Satu sisi aturan baru diharapkan memudahkan investasi 
baru dan meningkatkan peringkat kemudahan bisnis. Namun, di sisi lain dinilai merugi kan 
pekerja balikan lingkungan hidup. 

 

BERHARAP EFEK GULIR OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan 
Undang - Undang (RUU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin (5/10). Beleid sapu jagat atau 
omnibus law masih terus menuai kontroversi. Satu sisi aturan baru diharapkan memudahkan 
investasi baru dan meningkatkan peringkat kemudahan bisnis. Namun, di sisi lain dinilai merugi 
kan pekerja balikan lingkungan hidup. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, UU Cipta Kerja 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk keluar dari jerat negara berpenghasilan 
menengah. Semangat UU ini untuk menyederhanakan sinkronisasi dan memangkas regulasi 
penghambat penciptaan lapangan kerja. 

Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Yuliot optimistis, UU Cipta Kerja ini akan mengerek peringkat kemudahan berusaha (EoDB) dari 
73 tahun ini jadi 60 tahun depan. 
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Segendang sepenarian, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani melihat 
pengesahan beleid ini membuat Indonesia lebih kompetitif untuk menggaet investasi baru dan 
memperluas lapangan kerja. 

Bagi fraksi DPR yang menolak RUU ini menilai, pembahasan yang terlalu singkat membuat RUU 
ini tidak optimal. "Kami menilai daftar inventarisasi masalah sangat banyaknya Ini dibahas dalam 
waktu singkat sehingga tidak optimal," kata Ledia Hanifa Anialia, Anggota Badan Legislasi DPR 
dari Fraksi PKS. 

Alhasil, selain dari beberapa fraksi di parlemen, protes dan penolakan buruh, investor asing juga 
turut mengkritik. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, misalnya, secara terbuka menolak 
RUU Cipta Kerja karena mengurangi hak-hak pekerja, termasuk soal pesangon akibat pemutusan 
hubungan kerja yang dipangkas. Karena itu, "Sebanyak 2 juta buruh akan mogok kerja pada 6 
Oktober ini," ujar Said, Senin (5/10). 

Protes lain juga datang dari sekelompok investor asing di investasi portofolio pemilik aset sekitar 
US$ 4,1 triliun. 

Melalui surat terbuka yang beredar, 35 investor ini sejatinya mengapresiasi upaya pemerintah 
dan DPR membenahi regulasi investasi. Namun mereka khawatir UU Cipta kerja berpotensi 
menyebabkan kerusakan lingkungan. Mereka berharap pengembangan ekonomi dan 
perlindungan terhadap lingkungan berjalan beriringan. 
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Judul Desak Pengesahan RUU PPRT Lewat Gerakan Serbet 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend RUU PRT 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/350445-desak-pengesahan-
ruu-pprt-lewat-gerakan-serbet 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-06 03:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Giwo Rubianto Wiyogo (Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia) Kowani yang 
mewadahi 97 organisasi wanita yang mempunyai anggota yang berjumlah 87 juta perempuan 
dari seluruh Nusantara memohon kepada DPR untuk segera mengagendakan RUU PPRT dalam 
sidang paripurna DPR terdekat dan menetappkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR 

negative - Giwo Rubianto Wiyogo (Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia) PRT tidak boleh 
ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya manusia 

neutral - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga 
(Jala PRT)) Kami mendesak agar DPR segera membahas RUU PPRT ini dalam rapat paripurna 8 
Oktober mendatang 

neutral - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga 
(Jala PRT)) Dikhawatirkan dengan disahkannya RUU tersebut mengubah hubungan yang terjadi 
selama ini, mengubah relasi yang selama ini status quo dalam pemenuhan hak oleh pemberi 
kerja 

neutral - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga 
(Jala PRT)) Disahkannya RUU ini bertujuan untuk keseimbangan kedua belah pihak antara 
pemberi kerja dan pekerja, dan tidak perlu dikhawatirkan 

positive - Lena Maryana Mukti (Politikus Partai Persatuan Pembangunan) Ini akan memberikan 
perlindungan kepada seluruh 'Ibu Bangsa'. Tidak hanya memberikan perlindungan kepada 
pekerja tetapi juga pemberi kerja. Untuk itu, menghimbau kolega saya untuk memberikan 
dukungan agar disahkan pada 8 Oktober mendatang 

positive - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Dukungan dari tujuh fraksi 
semestinya bisa menjadi dasar kuat bagi Badan Musyawarah DPR untuk mengagendakan 
pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi menetapkannya sebagai RUU inisiatif 
DPR 

positive - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Dukungan dari tujuh fraksi 
semestinya bisa menjadi dasar kuat bagi Badan Musyawarah DPR untuk mengagendakan 
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pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi menetapkannya sebagai RUU inisiatif 
DPR. 

neutral - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Komnas Perempuan meminta DPR 
untuk tidak menunda-nunda lagi pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT. 
Pengakuan dan perlindungan hukum lima juta PRT Indonesia di dalam negeri sangat dibutuhkan, 
karena merekalah yang menopang kehidupan sekurang-kurangnya dua keluarga, yaitu pemberi 
kerja dan PRT sendiri 

 

Ringkasan 

ADA yang unik dalam sebuah diskusi virtual yang digelar pada Minggu (4/10). Dalam diskusi itu 
puluhan wanita dan laki-laki hadir dengan membawa serbet Serbet tersebut merupakan 
perlambang desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan 
Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada sidang paripurna pada 8 
Oktober mendatang. Sejak diajukan pada 16 tahun lalu, RUU tersebut jalan di tempat. Angin 
segar baru berhembus pada 1 Juli 2020, di mana RUU tersebut diajukan sebagai RUU inisiatif. 

 

DESAK PENGESAHAN RUU PPRT LEWAT GERAKAN SERBET 

ADA yang unik dalam sebuah diskusi virtual yang digelar pada Minggu (4/10). Dalam diskusi itu 
puluhan wanita dan laki-laki hadir dengan membawa serbet  Serbet tersebut merupakan 
perlambang desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan 
Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada sidang paripurna pada 8 
Oktober mendatang. Sejak diajukan pada 16 tahun lalu, RUU tersebut jalan di tempat. Angin 
segar baru berhembus pada 1 Juli 2020, di mana RUU tersebut diajukan sebagai RUU inisiatif. 

Akan tetapi urung dilakukan, karena Badan Musyawarah DPR tidak setuju jika RUU PPRT masuk 
dalam pembahasan rapat paripurna DPR. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), 
Giwo Rubianto Wiyogo, tak bisa menahan rasa harunya saat memohon DPR untuk mengesahkan 
RUU tersebut. 

"Kowani yang mewadahi 97 organisasi wanita yang mempunyai anggota yang berjumlah 87 juta 
perempuan dari seluruh Nusantara memohon kepada DPR untuk segera mengagendakan RUU 
PPRT dalam sidang paripurna DPR terdekat dan menetappkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif 
DPR," ujar Giwo. 

RUU PPRT tersebut, lanjut Giwo, diperlukan sebagai wujud perlindungan negara dan keadilan 
sosial bagi warga negara termasuk pemberi kerja dan lima juta PRT sebagai "wong cilik" dan 
mayoritas perempuan. 

Belum adanya aturan perlindungan PRT tersebut telah memicu banyak ketidakadilan dan perilaku 
yang tidak senonoh terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal 
(terstruktur). 

Adanya aturan perlindungan PRT tersebut tidak hanya berdampak pada PRT di dalam negeri 
tetapi juga di luar negeri. Jika dibandingkan pekerja asing di Indonesia, lanjut Giwo, terdapat 
perbedaan signifikan yakni mereka sudah dilindungi oleh aturan-aturan dan perundang-
undangan. 

"PRT tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya manusia," ujar dia. 
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Pengesahan RUU PPRT merupakan wujud dan implementasi dari Pancasila, yang mana para PRT 
wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi. Jumlah PRT di Tanah Air mencapai 5 
juta jiwa, sebanyak 84 persen adalah perempuan dan 14 persen dari jumlah perempuan tersebut 
merupakan anak di bawah usia 18 tahun. 

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita 
Anggraini berharap DPR segera membahas RUU yang mangkrak selama 16 tahun terakhir. "Kami 
mendesak agar DPR segera membahas RUU PPRT ini dalam rapat paripurna 8 Oktober 
mendatang," ucap Lita. 

Dia menjelaskan RUU tersebut penting untuk segera disahkan karena terkait lima juta jiwa yang 
sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Pihaknya menyesalkan batalnya pembahasan 
RUU PPRT tersebut pada rapat paripurna DPR pada Juli lalu. Meski demikian, ia mengakui bahwa 
RUU PPRT tersebut memiliki banyak konflik kepentingan karena pengambil keputusan tersebut 
rata-rata pemberi kerja. 

"Dikhawatirkan dengan disahkannya RUU tersebut mengubah hubungan yang terjadi selama ini, 
mengubah relasi yang selama ini status quo dalam pemenuhan hak oleh pemberi kerja," ujar 
Lita. 

Selain itu, banyak yang salah menafsirkan bahwa jika RUU PPRT tersebut disahkan maka upah 
yang diberikan harus setara UMR. Padahal dalam pembahasan DPR, kemudian diubah menjadi 
berdasarkan kesepakatan. 

Sisi paling krusial adalah bakti kerja dan batas usia minimum bekerja. Lita mengakui saat 
pembahasan dengan DPR, hal itu menjadi perdebatan dan sudah dibahas. "Disahkannya RUU ini 
bertujuan untuk keseimbangan kedua belah pihak antara pemberi kerja dan pekerja, dan tidak 
perlu dikhawatirkan," ucap Lita. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020, tercatat 
1.458 kasus kekerasan PRT yang bisa dilaporkan dengan berbagai bentuk kekerasan, dari psikis, 
fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut 
termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar. 

Survei jaminan Sosial Jala PRT tahun 2019 terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di enam kota, 
sebanyak 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN KIS. 
Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk dengan cara berhutang, 
termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji. 

Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Lena Maryana Mukti mengingatkan para koleganya 
sesama politikus bahwa pengesahan RUU tersebut tidak sekedar melindungi lima juta PRT. 

"Ini akan memberikan perlindungan kepada seluruh 'Ibu Bangsa'. Tidak hanya memberikan 
perlindungan kepada pekerja tetapi juga pemberi kerja. Untuk itu, menghimbau kolega saya 
untuk memberikan dukungan agar disahkan pada 8 Oktober mendatang," kata Lena. 

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, belum ada kemajuan sejak tiga 
bulan sejak Badan Legislasi DPR menyelesaikan dokumen naskah akademik dan RUU PPRT. 

Theresia menambahkan, sebanyak tujuh fraksi di DPR sudah menyetujui dan dua fraksi yaitu 
PDIP dan Golkar masih menolak untuk dibahas lebih jauh. 

"Dukungan dari tujuh fraksi semestinya bisa menjadi dasar kuat bagi Badan Musyawarah DPR 
untuk mengagendakan pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi 
menetapkannya sebagai RUU inisiatif DPR."  Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya 
penetapan RUU PPRT sebagai inisitif DPR dan meminta agar DPR segera menetapkan, 
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membahas dan mengesahkannya. "Komnas Perempuan meminta DPR untuk tidak menunda-
nunda lagi pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT. Pengakuan dan perlindungan 
hukum lima juta PRT Indonesia di dalam negeri sangat dibutuhkan, karena merekalah yang 
menopang kehidupan sekurang-kurangnya dua keluarga, yaitu pemberi kerja dan PRT sendiri," 
ucap Theresia. 

Desakan agar disahkannya RUU tersebut juga mencuat dari kelompok masyarakat sipil lainnya 
baik organisasi perempuan, pemuda hingga keagamaan. 

Serikat PRT Sumatera Utara, Ananda Ratih, memohon hal yang senada yakni disahkannya RUU 
PPRT tersebut menjadi UU. Adanya aturan tersebut akan melindungi para PRT yang saat ini 
bekerja tanpa perlindungan hukum. (Ant/OL-7). 
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Narasumber 

neutral - Azis Syamsudin (anggota DPR) Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujan 
dalam forum rapat paripurna ini, bisa disepakati? 

neutral - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujan 
dalam forum rapat paripurna ini, bisa disepakati? 

positive - Irjen Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Polri tidak memberikan izin demonstrasi atau 
kegiatan lainnya yang menyebabkan kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran 
covid-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Transformasi ekonomilah yang akan 
didorong melalui UU Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari ini 

 

Ringkasan 

MELALUI Rapat Paripurna yang berlangsung kemarin, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta  Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Di tengah banyak 
penolakan, UU itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian bangsa di kala pandemi. 

 

UU CIPTA KERJA DORONG PEREKONOMIAN 

MELALUI Rapat Paripurna yang berlangsung kemarin, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta  Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Di tengah banyak 
penolakan, UU itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian bangsa di kala pandemi. 

Pengesahan UU Ciptaker dipimpin Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Azis Syamsudin. "Kepada 
seluruh anggota, saya memohon persetujan dalam forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" 
tanya Azis yang sontak dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir secara fisik maupun yang 
mengikuti rapat secara virtual. 
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Namun, tidak semua fraksi setuju pengesahan itu. Partai Demokrat menolak dengan alasan UU 
Ciptaker cacat substansial maupun prosedural karena pembahasannya tidak melibatkan 
masyarakat, pekerja, dan civil society. 

PKS juga menolak. Mereka menilai pasal-pasal dalam RUU Ciptaker lebih menguntungkan 
pengusaha dan merugikan pekerja. 

Penolakan disuarakan pula oleh berbagai elemen masyarakat, utamanya buruh. Mereka akan 
unjuk rasa dan mogok kerja mulai hari ini hingga lusa. 

Untuk mengantisipasi hal itu, Kapolri Jenderal Idham Azis pun telah menerbitkan surat telegram 
rahasia yang intinya melarang unjuk rasa. "Polri tidak memberikan izin demonstrasi atau kegiatan 
lainnya yang menyebabkan kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran covid-19. 
Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," ujar 
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. 

Meski banyak penolakan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pengesahan 
UU Ciptaker bisa meningkatkan perekonomian bangsa di tengah wabah korona. "Transformasi 
ekonomilah yang akan didorong melalui UU Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari 
ini," ujar Airlangga dalam rapat paripurna DPR pengesahan UU Ciptaker. 

Pemerintah, sebutnya, telah melakukan kajian untuk penciptaan lapangan pekerja an, kebutuhan 
terhadap hak kekayaan intelektual, dan lainnya. 

''Dengan persoalan penting selama ini, UU Cipta Kerja merespons perekonomian terhadap 
dampak pandemi. Secara praktik, UU  omnibus law  telah banyak diterapkan berbagai negara 
dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan 
iklim usaha untuk berusaha.''  Dengan UU Ciptaker, imbuhnya, pemerintah berambisi lepas dari 
negara berpenghasilan rendah. "Dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih 
periode 2019-2024, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk 
dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Untuk itulah diperlukan UU Cipta 
kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang ada.''  Cakupan materi RUU Ciptaker 
sangat luas. Semula mencakup 79 UU, lalu ada tujuh UU yang dikeluarkan dan empat UU 
ditambahkan. Total ada 76 UU yang dicakup dalam RUU tersebut. 

Sambut positif  Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam 
UU Ciptaker ada kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha. Dia juga 
menegaskan, UU Ciptaker tidak menghapus hak cuti pekerja seperti yang dipersoalkan banyak 
kalangan. Pun dengan persyaratan PHK tetap mengikuti aturan dalam UU Ketenagakerjaan. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menuturkan, kalangan pengusaha menyambut 
positif pengesahan UU Ciptaker. UU itu diharapkan dapat mendorong perekonomian dan 
investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. 

"UU tersebut mampu men- jawab berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan 
investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan," 
kata Rosan. 

Ia juga menyebut, UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia  meyakini ekosistem investasi akan kondusif, sehingga 
tercipta lapangan kerja yang semakin besar. Apalagi saat ini banyak warga yang ke-  hilangan 
pekerjaan akibat pandemi covid-19. (Ins/Pra/Ykb/Des/X-8). 

 

  



 

380 
 

 

 

 

  



 

381 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja , baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi 
yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, 
yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan 
dengan sebaik-baiknya 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau 
belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama 
mereka yang masih menganggur 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar 
dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, 
untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang 
rencana mogok itu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri) RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang 
kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. 
Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, 
itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang 
benderang 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi 
tidak relevan. Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, 
suami dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat 
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Ringkasan 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, sejak awal pembahasan Rancangan 
Undang-Undang  RUU Cipta Kerja  telah melalui dialog dengan semua lapisan, terutama kalangan 
buruh. Hal itu dikatakan Ida dalam surat terbuka yang ditujukan pada buruh. 

 

RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, MENAKER: HATI SAYA BERSAMA MEREKA YANG 
BEKERJA DAN MENGANGGUR 

Jakarta -  Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, sejak awal pembahasan 
Rancangan Undang-Undang  RUU Cipta Kerja  telah melalui dialog dengan semua lapisan, 
terutama kalangan buruh. 

Hal itu dikatakan Ida dalam surat terbuka yang ditujukan pada buruh. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang  RUU Cipta Kerja  , baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," kata Ida dalam suratnya, Senin (5/10/2020). 

Ida mengaku berusaha di titik tengah yang tidak hanya memihak pekerja, melaikan juga 
penggangguran. "Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah 
bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak 
punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan 
sebaik-baiknya," ujarnya. 

"Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur," 
tambahnya. 

Ida meminta buruh memikirkan masak-masak sebelum melakukan aksi mogok kerja secara 
massal. "Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang 
karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid 
masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu," katanya. 

"RUU Cipta Kerja  ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, 
outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih 
mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. 
Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang," sambung 
Menteri Ida. 

Ida menyatakan sudah banyak permintaan buruh yang diakomodir, oleh karena itu mogok 
seharusnya tidak dilakukan. "Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak 
relevan. Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami 
dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," tulisnya. 

"Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa 
menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan 
bukan menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat," 
ia mengakhiri suratnya. 
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Narasumber 

negative - Benny K Harman (None) Sejak awal kami menolak RUU ini. RUU ini tidak punya urgensi 
apapun di tengah-tengah rakyat Indonesia lagi menderita, mengalami kesusahan akibat Covid-
19, tega-tega ya pemerintah dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan 
dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini 

negative - Benny K Harman (None) Supaya ada proses diskusi di tingkat panja yang lebih 
mendalam mengenai konsep-konsep, ini sama sekali tidak. Dalam panja pembahasan ruu ini 
hanya ketok saja ketok saja, tidak ada diskusinya 

negative - Benny K Harman (None) RUU ini lebih banyak akomodir kepentingan pebisnis, 
sedangkan kalaupun rentan masyarakat seperti petani, nelayan, pekerja, umkm sama sekali tidak 
diperhatikan, hanya berikan legalisasi, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama 
ini lakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi 

negative - Benny K Harman (None) Bagaimana kita bisa setujui RUU semacam ini. Maka kami 
menolak 

 

Ringkasan 

Fraksi Partai Demokrat mengambil sikap walkout dalam rapat sidang paripurna DPR RI 
pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, 
Senin (5/10). Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan alasannya 
memilih walkout lantaran pimpinan sidang yakni Azis Syamsuddin sewenang-wenang dengan 
tidak memberikan kesempatan Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan. 
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BENNY K HARMAN: RUU CIPTAKER TIDAK PUNYA URGENSI DI TENGAH 
MASYARAKAT MENDERITA 

Benny K Harman: RUU Ciptaker Tidak Punya Urgensi Di Tengah Masyarakat Menderita  Laporan:  
Faisal Aristama  Selasa, 06 Oktober 2020, 00:37 WIB  Benny K. Harman/Net  Fraksi Partai 
Demokrat mengambil sikap walkout dalam rapat sidang paripurna DPR RI pengesahan RUU 
Omnibus Law Cipta Kerja, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (5/10). 

Berita terkait  Perdebatan Panas Sebelum RUU Ciptaker Disahkan, Pimpinan Sidang Paripurna 
Diminta Lihat Dahsyatnya Penolakan Rakyat  Sudah Berusaha Melobi, Demokrat: Anggota Panja 
Tak Paham Isi RUU Ciptaker  Walk Out  Tolak RUU Ciptaker, AHY: Partai Demokrat Berkoalisi 
Dengan Rakyat  Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan alasannya 
memilih walkout lantaran pimpinan sidang yakni Azis Syamsuddin sewenang-wenang dengan 
tidak memberikan kesempatan Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan. 

Menurutnya, secara subtansi Partai Demokrat tidak menyetujui RUU Cipta Kerja itu menjadi UU. 

Lantaran RUU tersebut tidak memberikan solusi di tengah masyarakat yang saat ini menderita 
akibat hantaman pandemi Covid-19. 

"Sejak awal kami menolak RUU ini. RUU ini tidak punya urgensi apapun di tengah-tengah rakyat 
Indonesia lagi menderita, mengalami kesusahan akibat Covid-19, tega-tega ya pemerintah dan 
pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan apa yang menjadi 
kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini," tegas Benny di lokasi. 

Fraksi Demokrat yang sejak awal menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut, telah meminta 
agar diberikan banyak waktu agar parlemen bisa mendalami isi dari RUU Cipta Kerja yang menuai 
kontroversi di kalangan masyarakat terutama kaum buruh. 

"Supaya ada proses diskusi di tingkat panja yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep, ini 
sama sekali tidak. Dalam panja pembahasan ruu ini hanya ketok saja ketok saja, tidak ada 
diskusinya," ucapnya. 

Selain itu, alasan lain yang menjadi dasar penolakan Fraksi Demokrat perihal RUU Omnibus Law 
Cipta Kerja lantaran adanya indikasi mengakomodir kepentingan pebisnis sedangkan rakyat kecil 
tidak diperhatikan. 

Perdebatan Panas Sebelum RUU Ciptaker Disahkan, Pimpinan Sidang Paripurna Diminta Lihat 
Dahsyatnya Penolakan Rakyat  "RUU ini lebih banyak akomodir kepentingan pebisnis, sedangkan 
kalaupun rentan masyarakat seperti petani, nelayan, pekerja, umkm sama sekali tidak 
diperhatikan, hanya berikan legalisasi, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama 
ini lakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi," katanya. 

"Bagaimana kita bisa setujui RUU semacam ini. Maka kami menolak," tandasnya secara tegas. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANA    Tag:  DEMOKRAT  RUU CIPTA KERJA  DPR  BENNY K. 
HARMAN  . 
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negative - Hatir (None) Kita di Kalteng memang menolak undang-undang itu dan Cipta Kerja 
disahkan oleh DPR-RI. Kita sudah mendesak agar dihapus outsourcing tenaga kontrak tapi di 
undang-undang ini malah dibuka lagi lebar-lebar. Upah akan dihitung perjam, tidak lagi aturan 
jelas seperti diatur dalam undang-undang seperti dulu 

negative - Karliansyah (None) Kami lagi persiapan karena ada rapat beberapa lantaran situasi 
dan kondisi berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah. Disamping 
masalah menghadapi Pandemi Corona ini, misalnya gaji. Jadi tidak bagus juga bergerak 
sementara ada masalah dengan pendapatan mereka saat ini 

 

Ringkasan 

Dua serikat buruh di Kalimantan Tengah (Kalteng), tidak ikut mogok nasional menolak Undang-
undang Cipta Kerja yang baru disahkan, dari tanggal 6-8 Oktober 2020, lantaran untuk 
mencegah penyebaran Covid-19. Kedua Serikat Buruh tersebut yakni Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). 

 

SERIKAT BURUH KALTENG TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTAKER TANPA DEMO 

Palangka Raya: Dua serikat buruh di Kalimantan Tengah (Kalteng), tidak ikut mogok nasional 
menolak Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan, dari tanggal 6-8 Oktober 2020, 
lantaran untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kedua Serikat Buruh tersebut yakni Serikat 
Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). 

Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) SBSI Kalteng, Hatir Sata Tarigan kepada 
RRI, meskipun tidak ada aksi, namun pihaknya tetap menolak pengesahan Undang-undang Cipta 
Kerja karena dianggap merugikan rakyat, khususnya buruh. 
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Penolakan tersebut, lantaran salah satu isi dalam RUU, mengatur tentang regulasi upah buruh 
per jam. Sehingga bukan menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan para pekerja, malah 
menambah beban kehidupan. 

Meskipun tidak melakukan aksi turun ke jalan selama tiga hari mendatang, lanjut Hatir, SBSI 
akan mengutus beberapa perwakilan pada tanggal 8 Oktober ke kantor DPRD Kalteng, guna 
menyampaikan beberapa poin tuntutan alasan penolakan terhadap Undang-undang tersebut. 

"Kita di Kalteng memang menolak undang-undang itu dan Cipta Kerja disahkan oleh DPR-RI. 
Kita sudah mendesak agar dihapus outsourcing tenaga kontrak tapi di undang-undang ini malah 
dibuka lagi lebar-lebar. Upah akan dihitung perjam, tidak lagi aturan jelas seperti diatur dalam 
undang-undang seperti dulu," tambah Hatir, Senin (5/10/20). 

Hatir juga meminta kepada seluruh buruh di Kalteng untuk tetap tenang menyikapi gerakan 
mogok nasional dari pusat dan tetap waspada dengan situasi yang berkembang saat ini serta 
tidak mudah terprovokasi. 

Sementara itu, Kordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Kalteng Karliansyah, juga dengan tegas 
menolak Undang-undang Cipta Kerja karena dinilai akan mengabaikan hak buruh untuk menjadi 
pegawai tetap di tempatnya bekerja. Namun, Karliansyah tidak bisa memastikan, apakah KSPSI 
akan melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 6 Oktober, lantaran masih dibicarakan dengan 
pengurus dan anggota. 

"Kami lagi persiapan karena ada rapat beberapa lantaran situasi dan kondisi berbagai macam 
persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah. Disamping masalah menghadapi Pandemi 
Corona ini, misalnya gaji. Jadi tidak bagus juga bergerak sementara ada masalah dengan 
pendapatan mereka saat ini," ungkapnya. 

Apabila telah disepakati tidak melakukan aksi turun ke jalan, Karliansyah memastikan, beberapa 
tuntutan akan diserahkan kepada DPRD melalui beberapa perwakilan. 
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Sejauh ini, pendaftaran Kartu Prakerja sudah sampai gelombang 10. Calon pendaftar yang tidak 
lolos pada Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 10 tentu berharap Kartu Prakerja gelombang 
11 segera dibuka. 

 

ADAKAH PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 11? INI 
PENJELASANNYA... 

JAKARTA -  Sejauh ini, pendaftaran Kartu Prakerja sudah sampai gelombang 10. Calon pendaftar 
yang tidak lolos pada Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 10 tentu berharap Kartu Prakerja 
gelombang 11 segera dibuka. 

Namun pertanyaannya, adakah pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11?  Dilansir dari  
Suara.com--jaringan pendaftaran Kartu Prakerja hingga hari ini masih menjadi pembicaraan 
hangat. Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan 
kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan para angkatan kerja Indonesia. 

Kartu Prakerja ini tidak menggunakan kartu fisik, namun berupa 16 angka unik seperti dalam 
kartu kredit, di mana saldonya bisa digunakan untuk membayar pelatihan. Sasaran penerima 
Kartu Prakerja itu sendiri adalah WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau 
kuliah. 

Pendaftaran Kartu Prakerja sudah sampai pada gelombang ke 10. Jutaan calon pendaftar yang 
tidak lolos pada gelombang sebelumnya tentu berharap Kartu Prakerja gelombang 11 segera 
dibuka. Apalagi bagi yang sudah berkali-kali mendaftar tapi tidak lolos. Apakah Anda juga 
bertanya-tanya, adakah pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11?  Status Kepesertaan Prakerja 
Bisa Dicabut  Sebanyak 189.436 orang diketahui dicabut status kepesertaan Prakerjanya. Jumlah 
tersebut setara dengan 3,46% dari total penerima Kartu Prakerja gelombang 1-9 yang berjumlah 
5.480.918 orang. 

Dari pencabutan status kepesertaan tersebut, sejumlah Rp672,49 miliar telah dikembalikan ke 
Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Komite Cipta Kerja akan segera memutuskan berapa dan 
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kapan dana yang kembali ke RKUN tersebut akan dipulihkan dan dialokasikan kepada peserta 
lainnya. 

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11  Sebelumnya, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 
10 telah ditutup pada Senin, (28/9/2020) pukul 12.00 WIB. Para peserta yang dinyatakan lolos 
Kartu Prakerja akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS ke nomor yang terdaftar pada 
akun Prakerja. 

Jadi, setiap kali mendaftarkan diri, pastikan nomor yang terdaftar pada akun Prakerja Anda 
sudah sesuai dengan nomor ponsel yang Anda gunakan. Selain pemberitahuan yang dikirimkan 
melalui SMS, sebagai peserta Anda juga dapat mengecek lolos atau tidaknya prakerja melalui 
laman www.prakerja.go.id. Anda dapat mengeceknya secara langsung melalui dashboard Kartu 
Prakerja. 

Pada pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 10, telah menyerap sebanyak 116.261 orang. 
Penyerapan tersebut membuat kuota Kartu Prakerja tahun 2020 yang sebesar 5,59 juta perserta 
terpenuhi 100 persen. Namun, ada sebanyak 189.436 orang yang status kepesertaannya dicabut 
karena tidak mengikuti pelatihan pertama dalam 30 hari. Oleh karena hal tersebut, Komite Cipta 
Kerja akan mengalokasikan dana dan kuota kepada peserta lainnya. 

Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu 
mengatakan bahwa ada atau tidaknya pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 nantinya 
tergantung keputusan komite. 

Sumber : suara.com. 
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Pemerintah Kota  Sukabumi  berupaya menggulirkan layanan inovasi dalam mempermudah 
layanan kepada warga. Salah satunya dengan menggulirkan layanan jemput bola pembuatan  
kartu kuning  atau surat keterangan pencari kerja. 

 

LEWAT MONALISA, SUKABUMI PERMUDAH PROSES KARTU PENCARI KERJA 

SUKABUMI -- Pemerintah Kota  Sukabumi  berupaya menggulirkan layanan inovasi dalam 
mempermudah layanan kepada warga. Salah satunya dengan menggulirkan layanan jemput bola 
pembuatan  kartu kuning  atau surat keterangan pencari kerja. 

Layanan yang digulirkan yakni Mobil Naker Keliling Seputar Kota atau disebut Monalisa. Layanan 
mobile ini dikerahkan ke sejumlah lokasi misalnta kampus atau perguruan tinggi yang ada di 
Kota Sukabumi. 

''Kami berupaya menggulirkan layanan untuk mempermudah warga membuat kartu pencari 
kerja,'' ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi Didin Syarifudin kepada 
Republika, Senin (5/10). Salah satunya dengan mengerahkan armada Monalisa ke sejumlah 
lokasi seperti kampus. 

Di mana kata Didin, para pencari kerja yang membutuhkan layanan pembuatan kartu kuning 
bisa dengan mudah mendapatkan dokumen tersebut. Layanan ini dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak. 

Dari hasil pantauannya kata Didin, animo warga khususnya mahasiswa yang membuat kartu 
kuning cukup besar. Sebab mereka tidak perlu mengurusnya ke kantor Disnaker. 

Namun diakui Didin, informasi lowongan kerja pada saat ini belum sebanding dengan jumlah 
pencari. Hal ini karena perusahaan banyak yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga belum 
membuka lowongan pekerjaan. 
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Di sisi lain, berdasarkan data Disnaker, jumlah pencari kerja yang tercatat dari Januari sampai 
dengan Juni 2020 mencapai sebanyak 1.498 orang pencari kerja. Dari jumlah tersebut telah 
bekerja sekitar 629 orang. Sementara untuk data Juli-Agustus 2020 masih dalam pendataan. 

Sebelumnya, Pemkot Sukabumi menaikkan target penyerapan tenaga kerja pada 2020 hingga 
5.500 orang per tahun. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun sebelumnya target penyerapan 
tenaga kerja yang ditetapkan sebanyak 5.000 orang bisa tercapai. 

''Di masa pandemi ini target penyerapan dikhawatirkan tidak terjangkau sesuai harapan,'' ujar 
Didin. Sebab ada diantara perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya karena tidak bisa 
ekspor keluar negeri. 

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, upaya menggerakan ekonomi dari dampak 
pandemi Covid-19 terus dilakukan. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan menerapkan 
gerakan 3M yakni memakai masker, menkaha jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. 

''Kami menguatkan sektor UMKM dan pemberdayaan warga agar ekonomi bangkit,'' ujar Fahmi. 
Sehingga akan membuka kesempatan kerja bagi pencari kerja. 
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negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Karena dalam UU Cipta Kerja, sistem 
perizinan nanti orang tidak lagi akan berhadapan. Terkait perizinan nanti akan menggunakan 
OSS (Online Single Submission) 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Korupsi dalam perizinan tidak akan terjadi 
lagi. Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan oleh omnibus law 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Jangan melihat parsial saja, tapi lihatlah 
secara keutuhan terhadap proses pembentukan undang-undang 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Tidak mungkin kami bisa memuaskan 
semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. Saya pastikan dan 
saya janjikan saat mereka demo terakhir di depan gedung DPR, saya katakan bahwa saya 
bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu 

 

Ringkasan 

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja akan 
menghilangkan sikap koruptif sejumlah aparat dalam masalah perizinan. Ia mengatakan, para 
birokrat-birokrat itu akan menjadi korban pertama dari UU Cipta Kerja. 

 

KETUA BALEG: UU CIPTAKER CEGAH KORUPSI DALAM PERIZINAN 

JAKARTA -- Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja 
akan menghilangkan sikap koruptif sejumlah aparat dalam masalah perizinan. Ia mengatakan, 
para birokrat-birokrat itu akan menjadi korban pertama dari UU Cipta Kerja. 

"Karena dalam UU Cipta Kerja, sistem perizinan nanti orang tidak lagi akan berhadapan. Terkait 
perizinan nanti akan menggunakan OSS (Online Single Submission)," katanya dalam keterangan 
tertulis, Senin (5/10). 
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Anggota Fraksi Partai Gerindra itu melanjutkan, perilaku koruptif yang mungkin dilakukan oleh 
aparat dalam perizinan tidak akan terjadi lagi. "Korupsi dalam perizinan tidak akan terjadi lagi. 
Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan oleh omnibus law," katanya. 

Terkait masih adanya pihak-pihak yang menolak Omnibus Law, Supratman meminta agar mereka 
lebih bijaksana dalam melihat sebuah masalah. "Jangan melihat parsial saja, tapi lihatlah secara 
keutuhan terhadap proses pembentukan undang-undang," ujarnya. 

Ia pun menegaskan, jika dalam proses pembahasan  Omnibus Law  sangat legitimate dan dapat 
dipertanggungjawabkan ke publik. Perihal tuntutan sekelompok buruh yang menolak keputusan 
perihal pesangon ini, Supratman bisa memahami. 

"Tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan 
kawan-kawan buruh. Saya pastikan dan saya janjikan saat mereka demo terakhir di depan 
gedung DPR, saya katakan bahwa saya bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu," 
tegas Supratman. 

Menurutnya dari tujuh isu krusial tentang ketenagakerjaan, seperti PHK massal dan lain-lain, 
peraturan perundangannya sudah dikembalikan ke UU ketenagakerjaan yang lama. Salah 
satunya terkait syarat-syarat PHK. 
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negative - Amin (None) Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah 
berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang 

neutral - Amin (None) Dengan demikian, F-PKS menyadari substansi pengaturan yang terdapat 
dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah 
sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil 
maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan 
yang telah kita sepakati bersama 

neutral - Muhammadiyah (Anggota Komisi VI DPR RI) Dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi 
konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian 
seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS 

neutral - Amin (None) Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik 
dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera menyatakan Menolak RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk 
ditetapkan sebagai Undang-Undang 

 

Ringkasan 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)  dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah 
menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat menjadi UU. 

 

PKS TEGAS MENOLAK PENGESAHAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)  dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah 
menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat menjadi UU. 
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"Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 
1.203 Pasal dari 79 undang-undang," kata Amin, Selasa (6/10/2020). 

"Dengan demikian, F-PKS menyadari substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja 
ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus, serta memiliki 
implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil sehingga 
dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati 
bersama," papar Amin. 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengatakan, F-PKS telah banyak menerima masukan 
dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, 
Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi  "Dari serikat 
pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta 
melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS", ungkap Anggota 
Komisi VI DPR RI ini. 

Amin menambahkan, setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama 
kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UU Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara. 

"Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera menyatakan Menolak RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk ditetapkan 
sebagai Undang-Undang," tutup Amin dengan tegas. 

(maf). 
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Judul DKI Masih Dilanda Corona, Semoga Tak Ada Demo Tolak RUU Cipta 
Kerja 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/dki-masih-dilanda-corona-semoga-tak-
ada-demo-tolak-ruu-cipta-kerja 

Jurnalis ara 

Tanggal 2020-10-06 01:33:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin 
untuk pelaksanaan kegiatan demo 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi 

positive - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kapolres-kapolres telah melakukan 
sosialisasi dan imbauan secara persuasif, humanis 

 

Ringkasan 

Berbagai elemen terutama dari kalangan serikat buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa 
menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disetujui DPR dan 
pemerintah. Namun, Polda Metro Jaya tidak akan memberikan izin unjuk rasa pada masa 
pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid-19). 

 

DKI MASIH DILANDA CORONA, SEMOGA TAK ADA DEMO TOLAK RUU CIPTA KERJA 

JAKARTA  - Berbagai elemen terutama dari kalangan serikat buruh berencana menggelar aksi 
unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disetujui 
DPR dan pemerintah. 

Namun, Polda Metro Jaya tidak akan memberikan izin unjuk rasa pada masa pandemi penyakit 
virus corona 2019 (Covid-19). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, pihaknya telah menerima 
pemberitahuan tentang rencana sejumlah elemen penentang RUU Ciptaker menggelar aksi 
besar-besaran di depan gedung DPR. 
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Hanya saja, Polda Metro Jaya tak akan mengizinkan keramaian dalam bentuk apa pun pada 
masa pandemi Covid-19. "Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk pelaksanaan kegiatan 
demo," ujar Yursi di kantornya, Senin (5/10). 

Lebih lanjut mantan Kapolres Tanjungpinang itu mengatakan, saat ini ada pemberlakukan 
pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta. "Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi," 
katanya. 

Merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan PSBB 
dalam Penanganan Covid-19, Yusri meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. 

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu mengharapkan elemen-elemen buruh yang 
berencana menggelar aksi menolak RUU Ciptaker bisa memahami kondisi yang ada. Sebab, 
kerumunan berpotensi menciptakan klaster baru Covid-19. 

Walakin, Yusri mengaku bersyukur karena sejauh ini situasi Jakarta masih kondusif. 

"Kapolres-kapolres telah melakukan sosialisasi dan imbauan secara persuasif, humanis," 
katanya. 
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Judul Buruh Kota Tegal Tolak Ikut Demo UU Cipta Kerja 

Nama Media gatra.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/492105/hukum/buruh-kota-tegal-
tolak-ikut-demo-uu-cipta-kerja 
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AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Ringkasan 

Sejumlah serikat pekerja di Kota Tegal, Jawa Tengah, menyatakan tidak akan ikut dalam aksi 
unjuk rasa dan mogok nasional menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Pernyataan itu disampaikan 
perwakilan serikat pekerja yang diundang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) 
setempat untuk melakukan deklarasi menolak aksi unjuk rasa dan mogok nasional, Senin (5/10). 

 

BURUH KOTA TEGAL TOLAK IKUT DEMO UU CIPTA KERJA 

Sejumlah serikat pekerja di Kota Tegal, Jawa Tengah, menyatakan tidak akan ikut dalam aksi 
unjuk rasa dan mogok nasional menolak pengesahan UU Cipta Kerja. 

Pernyataan itu disampaikan perwakilan serikat pekerja yang diundang Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian (Disnakerin) setempat untuk melakukan deklarasi menolak aksi unjuk rasa dan 
mogok nasional, Senin (5/10). 

Perwakilan serikat pekerja yang hadir dalam deklarasi di kantor Disnakerin tersebut, antara lain 
dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Federasi Pekerja Transportasi 
Seluruh Indonesia (FPTSI). Sebelum membacakan deklarasi, mereka mengikuti zoom meeting 
dengan Polda Jateng dan Disnakerin Provinsi Jateng. 

Adapun isi deklarasi yang dibacakan, salah satunya yakni tidak akan melakukan provokasi, 
sweeping, serta unjuk rasa dan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober. 

Ketua KSPI Kota Tegal, Edy Susyanto, mengatakan, isi deklarasi sesuai dengan keinginan dari 
anggota KSPI dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. 

"Kami menerima dengan keikhlasan agar Kota Tegal tetap aman dan kondusif. Tentunya bukan 
karena menghindar dari apa yang ingin kami perjuangkan," katanya usai deklarasi. 

Menurut Edy, selama ini tuntutan terkait perbaikan kesejahteraan buruh di Kota Tegal selalu 
disampaikan secara tertulis melalui DPRD untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI dan 
pemerintah pusat. 
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"Setiap kali ada yang merugikan buruh, selalu kami sampaikan dengan cara baik, tidak mengirim 
orang. Kalau mengirim orang, siapa yang akan biayai, terus mereka juga ditunggu di rumah 
bayaran hari itu," ujarnya. 

Sementara itu, saat disinggung terkait isi UU Cipta Kerja yang tengah menjadi polemik, Edy 
justru mengaku baru mendengar perihal UU Omnibus Law tersebut. Dia juga mengaku belum 
mempelajarinya. 

"Kami baru mendengarnya hari ini. Kami belum mempelajari secara menyeluruh. Tapi kami ingin 
hak-hak pekerja dipertahankan, tidak dihilangkan, tidak ada outsourcing. Setiap tahun ini yang 
selalu kami perjuangkan," ujar dia. 

Kepala Dinaskerin Kota Tegal, R. Heru Setyawan, mengatakan, sebelum digelar deklarasi, 
pihaknya sudah mengirim surat edaran kepada perusahaan dan serikat pekerja agar tidak 
menggelar unjuk rasa dan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober. 

"Ini tidak paksaan, tapi diharapkan serikat pekerja di Kota Tegal tidak akan melakukan aksi unjuk 
rasa. Kalau ada poin-poin dalam RUU Cipta Kerja yang dirasa merugikan pekerja, mari kita kaji 
bersama dan sampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa lewat judicial review," ujarnya. 
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Judul Mogok Nasional, Menaker Memohon Buruh Agar Pertimbangkan Ulang 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka untuk serikat pekerja 
dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin(5/10) malam. 

 

MOGOK NASIONAL, MENAKER MEMOHON BURUH AGAR PERTIMBANGKAN ULANG 

Jakarta, Antara - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka untuk 
serikat pekerja dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta 
mereka mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 
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"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin(5/10) malam. 

Dalam surat terbuka yang diberi judul "Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur" itu, Menaker mengatakan dia sudah berupaya mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Ia mengakui hal itu tidak mudah memang, tapi pihaknya sudah memperjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Ida juga memahami banyak di antara serikat pekerja dan buruh yang kecewa dan masih 
belum puas. 

"Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang 
masih menganggur," ujar Ida. 

Terkait rencana mogok nasional, Ida meminta agar para serikat untuk memikirkan kembali hal 
tersebut karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan dan berkumpul. Pandemi 
COVID-19 masih tinggi dan masih belum ada vaksinnya, tegasnya. 

"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Menaker Ida mengatakan, karena banyak permintaan yang telah diakomodir maka menurut dia 
mogok sudah tidak relevan. Ia meminta agar serikat pekerja dan buruh untuk tidak mengambil 
risiko yang dapat membahayakan nyawa pekerja dan keluarga mereka. 

Ida mengajak para anggota serikat pekerja dan buruh untuk kembali duduk bersama dengan 
semangat melindungi yang masih bekerja dan kini sedang menganggur. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan," tegasnya. 

Sebelumnya, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh seperti KSPI, KSPSI AGN, beberapa yang 
tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM dan aliansi serikat pekerja seperti 
GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) mengatakan akan melakukan aksi serempak mogok 
nasional pada 6-8 Oktober 2020. Mereka menentang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
yang hari ini (5/10) telah disetujui DPR menjadi udang-undang.(Antara). 
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Judul Buruh Tetap Mogok Kerja Nasional Meskipun UU Cipta Kerja Telah 
Disahkan 

Nama Media tempo.co 
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Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1393259/buruh-tetap-mogok-kerja-
nasional-meskipun-uu-cipta-kerja-telah-disahkan 

Jurnalis Francisca Christy Rosana 

Tanggal 2020-10-06 00:35:00 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 
Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Terkait dengan PHK, 
sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 
2003 

 

Ringkasan 

Sekitar 2 juta  buruh  yang tergabung dalam 32 konfederasi tetap menggelar aksi mogok kerja 
nasional pada Selasa, 6 Oktober, hingga Kamis, 8 Oktober 2020, kendati Undang-undang Cipta 
Kerja telah disahkan. Aksi dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 9 
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. 

 

BURUH TETAP MOGOK KERJA NASIONAL MESKIPUN UU CIPTA KERJA TELAH 
DISAHKAN 

Jakarta  - Sekitar 2 juta  buruh  yang tergabung dalam 32 konfederasi tetap menggelar aksi 
mogok kerja nasional pada Selasa, 6 Oktober, hingga Kamis, 8 Oktober 2020, kendati Undang-
undang Cipta Kerja telah disahkan. Aksi dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-undang (UU) 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 
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tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
Said Iqbal dalam keterangannya, Senin, 5 Oktober 2020. 

Said menuturkan gerakan tersebut dilaksanakan serempak di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. 
Di antaranya Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, 
NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. 

Menurut Said, aksi  mogok kerja  nasional diikuti oleh buruh di sektor industi seperti kimia, 
energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan 
komponen, serta industri besi dan baja. Kemudian, buruh di sektor farmasi dan kesehatan, 
percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja 
transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lainnya. 

Dalam aksi mogok nasional, buruh akan menarasikan penolakan mereka terhadap pengesahan 
UU Cipta Kerja. Buruh juga akan menyampaikan beberapa tuntutan, seperti hak pesangon, lama 
masa kontrak, waktu kerja, hak cuti serta hak upah atas cuti, serta hak jaminan kesehatan dan 
pensiun bagi karyawan kontrak serta  outsorcing  . "Terkait dengan PHK, sanski pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003," ucapnya. 

FRANCISCA CHRISTY ROSANA. 
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Judul Azis: Jangan Prasangka Buruk ke UU Cipta Kerja 

Nama Media republika.co.id 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Narasumber 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Rancangan ini disahkannya ini kan untuk 
kepentingan seluruh masyarakat. Jangan berpikir negatif dulu, kalau hal ini semua sudah 
termasuk mengakomodir kepentingan 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Ya ini kan sudah kesepakatan badan 
musyawarah. Dari 9 partai, 7 partai menyatakan setuju 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Sikap politik itu kan bisa berbeda satu sama 
lain. Tentu sikap politik itu kami hormati, sesuai mekanisme dan menjadi catatan di rapat 
paripurna 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah 
kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

neutral - Azis Syamsuddin (anggota DPR) Setuju 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI  Azis Syamsuddin  mengatakan semua pihak tak boleh hanya berprasangka 
buruk terhadap  UU Cipta Kerja  yang disahkan. Pihak yang dimaksud termasuk kelompok buruh 
yang menyatakan kecewa terhadap keputusan DPR. 

 

AZIS: JANGAN PRASANGKA BURUK KE UU CIPTA KERJA 

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI  Azis Syamsuddin  mengatakan semua pihak tak boleh hanya 
berprasangka buruk terhadap  UU Cipta Kerja  yang disahkan. Pihak yang dimaksud termasuk 
kelompok buruh yang menyatakan kecewa terhadap keputusan DPR. 
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"Rancangan ini disahkannya ini kan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jangan berpikir 
negatif dulu, kalau hal ini semua sudah termasuk mengakomodir kepentingan," ujar Azis usai 
rapat paripurna penutupan Masa Sidang IV, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10). 

Azis juga mengatakan, DPR RI tidak mempercepat pengambilan keputusan untuk mengesahkan  
RUU Cipta Kerja  menjadi undang-undang. Keputusan menggelar sidang paripurna pada Senin 
kemarin merupakan keputusan bersama dalam rapat badan musyawarah (Bamus). 

Semula, forum pengesahan akan dilakukan pada 8 Oktober mendatang. "Ya ini kan sudah 
kesepakatan badan musyawarah. Dari 9 partai, 7 partai menyatakan setuju," ujar Azis. 

Azis juga tak ambil pusing mengenai walk outnya Fraksi Partai Demokrat. Menurutnya, itu 
merupakan hak politik yang tak dapat diganggunya. 

"Sikap politik itu kan bisa berbeda satu sama lain. Tentu sikap politik itu kami hormati, sesuai 
mekanisme dan menjadi catatan di rapat paripurna," ujar Azis. 

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 
Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang digelar 
di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore. 

Azis yang memimpin rapat menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam forum 
tersebut. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi saya 
memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis, Senin (5/10). 

"Setuju," dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir, diikuti ketukan palu oleh Azis tanda 
regulasi sapu jagat itu telah disahkan menjadi undang-undang. 
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Judul UU Cipta Kerja: Jatah Libur Buruh Cuma 1 Hari dalam Sepekan 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Ringkasan 

DPR dan Pemerintah telah mengesahkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020. Beleid dengan tebal 905 halaman 
ini memang menimbulkan banyak kontroversi hingga jadi perbincangan dan debat panas di 
media sosial. 

 

UU CIPTA KERJA: JATAH LIBUR BURUH CUMA 1 HARI DALAM SEPEKAN 

DPR dan Pemerintah telah mengesahkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020. Beleid dengan tebal 905 halaman 
ini memang menimbulkan banyak kontroversi hingga jadi perbincangan dan debat panas di 
media sosial. 

Muncul banyak penolakan dari berbagai pihak, khususnya pekerja/buruh yang merasa dirugikan 
dengan ketentuan ini. Yang menarik dalam draf final UU Cipta Kerja adalah persoalan jam kerja 
dan waktu istirahat buruh. Ada perbedaan terkait waktu istirahat mingguan yang juga jadi 
tuntutan buruh. 

Dikutip  ada Bab IV Ketenagakerjaan halaman 436 pasal 79, diatur tentang waktu istirahat dan 
cuti. Seperti biasanya, ayat 1 menjelaskan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan 
cuti. 

Lalu, ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa waktu istirahat saat jam kerja paling sedikit setengah 
jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Waktu istirahat itu tidak termasuk dalam jam 
kerja. Ketentuan ini sama seperti diatur Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

Yang berbeda, adalah istirahat mingguan yang kini hanya ditentukan satu hari dalam sepekan. 

"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam hari kerja dalam 1 (satu) minggu," demikian 
bunyi ayat 2 huruf (b) di Omnibus Law Cipta Kerja itu. 
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Ketentuan ini menghapus aturan UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang membuka opsi libur dua 
hari sepekan. Sebagaimana termuat dalam pasal 79 UU sebelumnya bahwa masa istirahat 
mingguan tidak boleh kurang dari 1 hari setelah 6 hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 hari 
setelah lima hari kerja dalam satu minggu. 

Sementara itu, pada pasal 3, cuti ditetapkan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 
selama 12 bulan secara terus menerus. Pelaksanaan cuti tahunan itu diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Meski begitu, pasal 5 menjelaskan bahwa waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1, 2 dan 3, untuk perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
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Narasumber 

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saran saya, sebaiknya tidak mogok dan 
menggelar aksi demonstrasi yang mengakibatkan kerumunan. Sampaikan aspirasinya pada 
lembaga yang berwenang, menurut saya itu lebih baik 

 

Ringkasan 

Ganjar Minta Buruh Di Jawa Tengah Tidak Menggelar Aksi Mogok Nasional  Laporan:  Angga 
Ulung Tranggana  Senin, 05 Oktober 2020, 23:46 WIB  Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net  
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta buruh di Jawa Tengah agar tidak menggelar 
aksi mogok nasional yang menyebabkan kerumunan. 

 

GANJAR MINTA BURUH DI JAWA TENGAH TIDAK MENGGELAR AKSI MOGOK 
NASIONAL 

Ganjar Minta Buruh Di Jawa Tengah Tidak Menggelar Aksi Mogok Nasional  Laporan:  Angga 
Ulung Tranggana  Senin, 05 Oktober 2020, 23:46 WIB  Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net  
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta buruh di Jawa Tengah agar tidak menggelar 
aksi mogok nasional yang menyebabkan kerumunan. 

Berita terkait  Soal Penundaan Pilkada, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Pusat Pertimbangkan 
Usulan Masyarakat  Susi Pudjiastuti Ancam Tenggelamkan Ganjar Pranowo  Ganjar Pranowo: Di 
Tengah Pandemik Pengusaha Dan Buruh Serta Pemerintah Harus  Happy  , Bagaimana Caranya?  
Ganjar Pranowo menyarankan agar para buruh menyampaikan langsung aspirasi kepada pihak 
dan lembaga yang berwenang. 

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19, penyampaian aspirasi harus mengedepankan protokol 
kesehatan. 
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"Saran saya, sebaiknya tidak mogok dan menggelar aksi demonstrasi yang mengakibatkan 
kerumunan. Sampaikan aspirasinya pada lembaga yang berwenang, menurut saya itu lebih 
baik," kata Ganjar Pranowo, di Semarang, Senin (5/10) seperti diberitakan  Kantor Berita 
RMOLJateng. 

Menurut informasi saat rapat evaluasi penanganan Covid-19, lanjut Ganjar, Kapolda Jateng 
memutuskan tidak memberikan izin kerumunan. 

Dia meminta agar para buruh di Jawa Tengah, mau mematuhi hal tersebut. 

Soal Penundaan Pilkada, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Pusat Pertimbangkan Usulan 
Masyarakat  Sekadar diketahui, sejumlah serikat pekerja di Indonesia siap menggelar aksi mogok 
nasional pada 6-8 Oktober mendatang. 

Aksi mogok nasional yang dilakukan untuk menolak beberapa point dari RUU Omnibus Law dan 
RUU Cipta Kerja itu akan dilakukan dengan cara menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 
sejumlah wilayah di Indonesia. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANA    Tag:  GANJAR PRANOWO  JAWA TENGAH  VIRUS 
CORONA  DEMONSTRASI 
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Sebuah surat terbuka ditulis Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis sebuah surat terbuka 
yang ditujukan kepada kaum buruh dan pekerja. Surat Ida Fauziyah berkaitan dengan penolakan 
kelompok buruh dan pekerja terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR 
pada Senin (5/10).  Dalam surat ini, Ida Fauziyah menegaskan bahwa dirinya bersama dengan 
kaum buruh yang masih bekerja maupun yang sedang menganggur. 

 

IDA FAUZIYAH: HATI KAMI BERSAMA KALIAN, KEBERPIHAKAN KAMI TERANG 
BENDERANG 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah/Net 

Sebuah surat terbuka ditulis Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis sebuah surat terbuka 
yang ditujukan kepada kaum buruh dan pekerja. 

Berita terkait  Berharap Segera Disahkan, Menaker: RUU Cipta Kerja Mengakomodir Kesempatan 
Kerja  Menaker Ida Fauziah Pastikan Selisih Rp 129,7 Miliar Pasti Akan Kembalikan Ke Kas Negara 
Jika Tak Terpakai  Akui Ada Selisih Rp 129 Miliar Dari Anggaran Insentif Pekerja, Menaker: Untuk 
Biaya Transfer 

Surat Ida Fauziyah berkaitan dengan penolakan kelompok buruh dan pekerja terhadap Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10). 

Dalam surat ini, Ida Fauziyah menegaskan bahwa dirinya bersama dengan kaum buruh yang 
masih bekerja maupun yang sedang menganggur. 

Atas alasan itu, Menteri asal PKB tersebut memastikan UU Ciptaker yang dihasilkan pemerintah 
dan parlemen terang benderang berpihak pada buruh. Jika dibaca secara utuh, maka UU Ciptaker 
mayoritas berisi poin yang mengakomodir kepentingan pekerja dan buruh. Walaupun memang 
tidak 100 persen terakomodasi semua. 
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Ida Fauziyah pun meminta kepada para buruh yang akan menggelar mogok dan aksi massal 
untuk mengurungkan niat. Sebab pandemi Covid-19 masih tinggi, sehingga tidak memungkinkan 
bagi buruh untuk berkerumun menggelar aksi. 

Berikut isi lengkap surat terbuka Menaker Ida Fauziyah kepada serikat pekerja dan buruh:  "Hati 
Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur"  Kepada teman-teman serikat 
pekerja/serikat buruh,  Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik 
secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah Kami 
dengar, sudah Kami pahami. 

Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 

Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 

Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. 

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. 
Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. 
Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. 

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. 

Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. 

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. kitarawatkita  Saya Ida Fauziyah  
Dan saya peduli   Berharap Segera Disahkan, Menaker: RUU Cipta Kerja Mengakomodir 
Kesempatan Kerja  Ida Fauziyah  Menteri Ketenagakerjaan. 

EDITOR:  WIDIAN VEBRIYANTO    Tag:  IDA FAUZIYAH  SURAT TERBUKA  MENAKER  RUU 
CIPTAKER 
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Narasumber 

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (Anggota Fraksi Demokrat) Coba pimpinan kita liat keluar, 
lihat ke mana-mana hari ini penolakan sangat dahsyat. Dari publik, dari kaum buruh, dari para 
pekerja. Apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan UU yang kontroversi pada saat para 
pekerja hari ini sangat menderita akibat Covid-19? 

negative - Didi Irawadi Syamsuddin (Anggota Fraksi Demokrat) Pimpinan kita bisa liat dampak 
dari Covid-19 kemiskinan, pengangguran, luar biasa terjadi anak-anak para buruh yang tidak 
bisa sekolah karena harus bayar internet yang mahal 

negative - Sontak Irwandi (None) Kami meminta ditunda tetapi kalau 

neutral - Sontak Irwandi (None) Sebentar, sebentar, kalau pimpinan tetap memaksakan ini ya 
menjadi keputusan, tetapi tidak terjadi keputusan yang bulat, kami minta divoting saja, ini bukan 
masalah menang dan kalah 

negative - Sontak Irwandi (None) Saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi aspirasi dari 
publik demikian luar biasa. Saya sebagai wakil rakyat menyampaikan di sini, sama juga dengan 
saudara pimpinan berhak menyampaikan aspirasi 

negative - Harman (None) Kalau lobi tidak dicapai hasilnya dilanjutkan dengan voting. (tapi) Ini 
juga tidak dikasih, jadi pimpinan sewenang-wenang 

 

Ringkasan 

Beragam penolakan di masyarakat soal omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi salah satu alasan 
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan penolakan dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI hari 
ini. Karena Pimpinan Sidang Sewenang-wenang  Dalam interupsinya, anggota Fraksi Demokrat, 
Didi Irawadi Syamsuddin meminta kepada seluruh fraksi untuk peka meihat situasi yang terjadi 
di luar Gedung DPR RI, dalam hal ini lingkup masyarakat bawah. 
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PERDEBATAN PANAS SEBELUM RUU CIPTAKER DISAHKAN, PIMPINAN SIDANG 
PARIPURNA DIMINTA LIHAT DAHSYATNYA PENOLAKAN RAKYAT 

Perdebatan Panas Sebelum RUU Ciptaker Disahkan, Pimpinan Sidang Paripurna Diminta Lihat 
Dahsyatnya Penolakan Rakyat  Laporan:  Faisal Aristama  Senin, 05 Oktober 2020, 21:22 WIB  
Anggota Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin/Repro  Beragam penolakan di masyarakat 
soal omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi salah satu alasan Fraksi Partai Demokrat 
menyampaikan penolakan dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI hari ini. 

Berita terkait  Walk Out  Tolak RUU Ciptaker, AHY: Partai Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat  
Demokrat  Walk Out  Saat RUU Ciptaker Disahkan, Azis Syamsuddin: Kami Hormati  Demokrat: 
Kami  Walk Out  Karena Pimpinan Sidang Sewenang-wenang  Dalam interupsinya, anggota Fraksi 
Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta kepada seluruh fraksi untuk peka meihat situasi 
yang terjadi di luar Gedung DPR RI, dalam hal ini lingkup masyarakat bawah. 

"Coba pimpinan kita liat keluar, lihat ke mana-mana hari ini penolakan sangat dahsyat. Dari 
publik, dari kaum buruh, dari para pekerja. Apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan 
UU yang kontroversi pada saat para pekerja hari ini sangat menderita akibat Covid-19?" ujar 
Didi, Senin (5/10). 

"Pimpinan kita bisa liat dampak dari Covid-19 kemiskinan, pengangguran, luar biasa terjadi anak-
anak para buruh yang tidak bisa sekolah karena harus bayar internet yang mahal," imbuhnya 
menegaskan. 

Mendengar pemaparan Irwandi, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selaku pimpinan Paripurna 
meminta untuk berbicara substansi  to the poin  . 

"Kami meminta ditunda tetapi kalau," jawab Irwandi. 

Azis sempat menyela dengan mengatakan usulan penundaan ditampung sementara. Melihat 
sikap pimpinan sidang, Irwandi lantas mendesak pimpinan sidang untuk melakukan voting. 

"Sebentar, sebentar, kalau pimpinan tetap memaksakan ini ya menjadi keputusan, tetapi tidak 
terjadi keputusan yang bulat, kami minta divoting saja, ini bukan masalah menang dan kalah," 
tegasnya. 

"Anda tidak usah mengajari kami. Saya pimpinan sidang paripurna!" tekan Azis menimpali. 

Sontak Irwandi pun menjelaskan maksudnya untuk voting tersebut dan kondisi penolakan yang 
massif dari masyarakat terhadap omnibus law RUU Ciptaker. 

"Saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya 
sebagai wakil rakyat menyampaikan di sini, sama juga dengan saudara pimpinan berhak 
menyampaikan aspirasi," pungkasnya dengan nada sedikit meninggi. 

Namun seiring perkembangan sidang, Fraksi Demokrat akhirnya memutuskan untuk  walk out  
dan tak melanjutkan pembahadan omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab Demokrat menilai sikap 
pimpinan sidang sewenang-wenang dengan tidak memfasilitasi fraksi yang berbeda pandangan. 

Padahal menurut anggota Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, hal itu sudah tertuang dalam 
aturan. Menurut Benny, bila ada fraksi yang tidak setuju, maka dilakukan lobi untuk menyamakan 
pandangan. 

"Kalau lobi tidak dicapai hasilnya dilanjutkan dengan voting. (tapi) Ini juga tidak dikasih, jadi 
pimpinan sewenang-wenang," tegas Benny Kabur Harman. 
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Walk Out  Tolak RUU Ciptaker, AHY: Partai Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat  Meski tak 
disetujui Fraksi Demorkat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) RUU sapu jagat tersebut 
akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh parlemen dalam rapat sidang paripurna DPR 
masa sidang I 2020-2021, Senin (5/10), sekitar pukul 17.50 WIB. 

Pengesahan itu telah diketok palu pimpinan rapat Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin usai 
Menko Perekonomian, Airlangg Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah terkait RUU 
itu dalam forum rapat paripurna. 

EDITOR:  DIKI TRIANTO    Tag:  DEMOKRAT  RUU CIPTA KERJA  OMNIBUS LAW. 
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Narasumber 

neutral - Ubedilah Badrun (Aktivis 98) Kami Aktivis 98 Garis Lurus mengajak rakyat, buruh, 
mahasiswa, petani, nelayan, pekerja sektor informal, guru, dosen, organisasi sosial 
kemasyarakatan, karang taruna, generasi milenial untuk bersatu bersinergi melawan pemerintah 
dan DPR yang memaksakan kehendak yang sangat merugikan rakyat banyak tersebut 

negative - Ubedilah Badrun (analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta) Merusak lingkungan 
hidup, tiadanya perlindungan petani, mengabaikan Hak Asasi Manusia, terutama perlindungan 
dan pemenuhan hak pekerja, apalagi hak pekerja perempuan 

neutral - Ubedilah Badrun (Aktivis 98) Selain itu merugikan generasi milenial di masa depan, 
generasi yang menentukan masa depan Republik ini disandera dengan upah murah dan 
ketidakpastian jaminan kehidupan dan pekerjaan yang layak 

 

Ringkasan 

Aliansi Aktivis 98 Garis Lurus seluruh Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk 
bersatu dan bersinergi melawan pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI 

 

RUU CIPTAKER DISAHKAN JADI UU, ALIANSI AKTIVIS 98 GARIS LURUS AJAK 
MASYARAKAT LAWAN PEMERINTAHAN JOKOWI 

RUU Ciptaker Disahkan Jadi UU, Aliansi Aktivis 98 Garis Lurus Ajak Masyarakat Lawan 
Pemerintahan Jokowi  Laporan:  Jamaludin Akmal  Senin, 05 Oktober 2020, 23:16 WIB  Ubedillah 
Badrun/Net  Aliansi Aktivis 98 Garis Lurus seluruh Indonesia mengajak semua elemen 
masyarakat untuk bersatu dan bersinergi melawan pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI,    
Berita terkait  Resmi, DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Menjadi UU  Tak Diberi 
Kesempatan Bicara, Fraksi Demokrat  Walk Out  Dari Paripurna Pengesahan RUU Omnibus Law 
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Cipta Kerja  Mendadak, DPR Gelar Paripurna Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja  Hal itu 
dikarenakan pemerintah dan DPR RI memaksakan kehendak dengan mengesahkan RUU Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin (5/10) ini. 

"Kami Aktivis 98 Garis Lurus mengajak rakyat, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, pekerja sektor 
informal, guru, dosen, organisasi sosial kemasyarakatan, karang taruna, generasi milenial untuk 
bersatu bersinergi melawan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak yang sangat 
merugikan rakyat banyak tersebut," seru Ubedilah Badrun kepada  Kantor Berita Politik RMOL  , 
Senin (5/10) malam. 

Ajakan itu kata Ubedilah, secara sadar disampaikan para aktivis 98 yang tergabung dalam Aliansi 
Aktivis 98 Garis Lurus. 

Karena, UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap benar-benar memusatkan kewenangan kepada 
Presiden melalui pembentukan peraturan Presiden. 

"Merusak lingkungan hidup, tiadanya perlindungan petani, mengabaikan Hak Asasi Manusia, 
terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, apalagi hak pekerja perempuan," jelas 
Ubedilah yang juga analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

Selain itu sambung Ubedilah, UU Cipta Kerja juga dapat merugikan generasi milenial di masa 
depan lantaran disandera dengan upah murah serta ketidakpastian jaminan kehidupan dan 
pekerjaan yang layak. 

Resmi, DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Menjadi UU  "Selain itu merugikan generasi 
milenial di masa depan, generasi yang menentukan masa depan Republik ini disandera dengan 
upah murah dan ketidakpastian jaminan kehidupan dan pekerjaan yang layak," pungkas 
Ubedilah. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANA    Tag:  DPR  JOKO WIDODO  RUU CIPTA KERJA. 
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Judul Buruh Ngotot Tolak UU Ciptaker, Pasal Kontroversial 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/politik/908358/buruh-ngotot-tolak-uu-
ciptaker-pasal-kontroversial 

Jurnalis Bara ilyasa 

Tanggal 2020-10-06 00:27:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dalam Rapat Paripurna DPR RI, 
Senin (5/10/2020). Seharusnya, saat pengambilan keputusan tingkat I RUU Ciptaker itu 
dijadwalkan disahkan pada Kamis depan (8/10/2020). 

 

BURUH NGOTOT TOLAK UU CIPTAKER, PASAL KONTROVERSIAL 

Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dalam Rapat Paripurna 
DPR RI, Senin (5/10/2020). Seharusnya, saat pengambilan keputusan tingkat I RUU Ciptaker itu 
dijadwalkan disahkan pada Kamis depan (8/10/2020). 

Ketergesa-gesaan agar RUU Ciptaker dijadikan Undang-undang tentu menjadi pertanyaan bagi 
masyarakat. Sebab, ada beberapa pasal kontroversial yang belum dibahas secara detail oleh 
masyarakat terutama buruh. 

Berikut beberapa pasal yang menjadi penolakan bagi kaum buruh. 

Pertama, pemotongan Waktu IstirahatRUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua 
hari untuk lima hari kerja. 

Hal itu tertuang dalam Pasal 79 Ayat (2) poin b menyebutkan, istirahat mingguan hanya satu 
hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. 

Selain itu, dalam Pasal 79 ayat (5) juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. 
Cuti panjang nantinya akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun 
perjanjian kerja bersama. 

Lalu Kedua soal Sistem Upah yang diatur dalam Pasal 88 B UU Cipta Kerja yang mengatur 
mengenai standar pengupahan berdasarkan waktu. 

Pasal tersebut berpotensi menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan akan menjadi 
dasar bagi pengusaha untuk menerapkan perhitungan upah per jam. 
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Kemudian, Pasal 88 C, (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) 
Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. 

Ketiga, UU Ciptaker itu membuat buruh rentan kena PHK. Sebab dalam pasal 56 Ayat (3), RUU 
Cipta Kerja mengatur jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan para pihak. 

UU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengenai aturan 
pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dalam kontrak kerja. 

Ketentuan tentang perjanjian kerja PKWT dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat 
pekerja rentan di-PHK karena perusahaan dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir. 

Keempat, dalam UU Ciptaker kontrak kerja akan berlaku Seumur Hidup. Hal itu tertuang dalam 
Pasal 61 yang mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Padahal 
sebelumnya tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan. 

Dalam pasal 61A menambahkan, ketentuan pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada 
pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir karena sudah jangka waktu perjanjian kerja 
dan selesainya pekerjaan. 

Jangka waktu kontrak berada di tangan pengusaha, yang lebih parah bisa membuat status 
kontrak menjadi abadi. 

Selain itu, pengusaha juga dapat sewaktu-waktu mem-PHK pekerja kontrak asalkan memberi 
kompensasi sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61A, yang tidak ada dalam UU 
Ketenagakerjaan. 

Lalu kelima soal pesangon, dalam UU Cipta kerja dapat dipastikan pekerja akan mendapatkan 
pesangon  Namun, yang membedakan adalah soal skemanya yang mengalami perubahan.Buruh 
menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan 
dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). 

Hal itu tetuang dalam Pasal 46A:  (1)Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja 
berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. 

(2)Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan Pemerintah. 

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah  Sementara itu, soal jumlah maksimal pesangon diatur 
dalam pasal 156:Pasal 156  (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib 
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 
yang seharusnya diterima. 

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai 
ketentuan sebagai berikut:a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;b. masa 
kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;c. masa 
kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;d. masa 
kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;e. masa 
kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;f. masa 
kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;g. masa 
kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;h. masa 
kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;i. 
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.(3) Uang penghargaan masa 
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kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai 
berikut:a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan 
upah;b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) 
bulan upah;c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 
4 (empat) bulan upah;d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima 
belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang 
dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;g. masa kerja 21 (dua 
puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan 
upah;h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah. 4) Uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk 
pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. hal-hal lain 
yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
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Narasumber 

negative - None (None) Koe wis do demo (Kalian sudah demo) sak iki bubar (sekarang bubar). 
Mesakne warga ki lho, raiso liwat (Kasihan warga tidak bisa lewat) 

negative - Anton Firmanto (Kapolres Sleman) Mereka melaksanakan kegiatanya dadakan, karena 
melihat di Jakarta sedang disahkan RUU informasinya seperti itu 

neutral - Anton Firmanto (Kapolres Sleman) Kami beberapa kali memberikan imbauan agar 
mereka segera membubarkan diri karena batas waktu yang diatur untuk unjuk rasa sampai pukul 
18.00 

 

Ringkasan 

Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi menolak  Omnibus Law  Cipta Kerja  , Senin (5/10/2020) 
malam. Mereka menggelar aksi di simpang Tiga Gejayan, Sleman. 

 

WARGA BERTERIAK MEMINTA MASSA AKSI PENOLAKAN OMNIBUS LAW CIPTA 
KERJA BUBAR 

TRIBUNJABAR.ID  - Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi menolak  Omnibus Law  Cipta Kerja, 
Senin (5/10/2020) malam. Mereka menggelar aksi di simpang Tiga Gejayan, Sleman. 

Berikut Penjelasan Lengkap tentang RUU Cipta Kerja  Bagaimana Hak Cuti Haid dan Hamil dalam 
RUU Cipta Kerja? Ini Kata Pemerintah  SAH! Omnibus Law RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-
undang Meski Memantik Demonstrasi Berjilid-jilid  Selain berorasi, massa aksi juga membakar 
ban. 

Aksi itu sempat diwarnai ketegangan dengan warga sekitar. Ketegangan yang terjadi tidak 
sampai menimbulkan gesekan. 
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Sekitar pukul 19.10 WIB warga mulai berdatangan. Mereka datang dari sisi utara Jalan Gejayan. 
Warga meminta massa aksi untuk mengakhiri demo karena mengganggu pengguna jalan. 

"Koe wis do demo  (Kalian sudah demo)  sak iki bubar  (sekarang bubar). 

Mesakne warga ki lho, raiso liwat  (Kasihan warga tidak bisa lewat)," ucap seorang warga sambil 
mendekati massa aksi yang berada di simpang Tiga Gejayan, Senin (5/10/2020). 

Melihat warga yang bergerak semakin mendekat, polisi langsung meminta agar warga mundur. 

Warga bahkan sempat berteriak-teriak meminta massa aksi bubar sehingga sempat terjadi 
ketegangan. 

Namun, massa aksi tetap menahan diri dan tidak terpancing. 

Massa kemudian melanjutkan aksi di depan gerbang  Universitas Negeri Yogyakarta  (UNY). 

Sekitar pukul 20.00 WIB massa aksi dari Aliansi Rakyat Bergerak membubarkan diri. 

Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto mengatakan, Aliansi Rakyat Bergerak menyuarakan 
terkait dengan penolakan Omnibus Law. 

"Mereka melaksanakan kegiatanya dadakan, karena melihat di Jakarta sedang disahkan RUU 
informasinya seperti itu," ujarnya. 

Menurut Anton, aksi demo menolak  Omnibus Law  berjalan tertib. 

Pihaknya juga sudah memberikan kesempatan kepada Aliansi Rakyat Bergerak untuk 
menyampaikan aspirasinya. 

"Kami beberapa kali memberikan imbauan agar mereka segera membubarkan diri karena batas 
waktu yang diatur untuk unjuk rasa sampai pukul 18.00," ucap Anton. 
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negative - Benny K Harman (Anggota Komisi III DPR) Penolakan (masyarakat) itu biasa, kenapa 
dilarang (oleh Polri 

negative - Benny K Harman (Anggota Komisi III DPR) Terlalu berlebihan, over reaktif. Polri harus 
hargai hak menyatakan pendapat dan hak berserikat dari para pekerja dan warga yang menolak 
RUU tersebut 

 

Ringkasan 

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menganggap, Polri terlalu berlebihan dalam menyikapi 
masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Benny menilai, a  
tas dasar itu, Benny tak sepakat jika Polri berlebihan mengekang masyarakat penolak UU 
Ciptaker. "Penolakan (masyarakat) itu biasa, kenapa dilarang (oleh Polri," kata Benny pada  
Republika  , Senin (5/10). 

 

POLRI DIANGGAP "LEBAI" TANGANI MASSA ANTI-UU CIPTAKER 

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menganggap, Polri terlalu berlebihan dalam 
menyikapi masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Benny 
menilai, a  tas dasar itu, Benny tak sepakat jika Polri berlebihan mengekang masyarakat penolak 
UU Ciptaker. "Penolakan (masyarakat) itu biasa, kenapa dilarang (oleh Polri," kata Benny pada  
Republika  , Senin (5/10). 

Benny mengingatkan, bahwa penyampaian pendapat ialah hak masyarakat yang diatur dalam 
Undang-Undang Dasar. Berarti dasar hukumnya lebih tinggi dari UU Ciptaker yang baru seumur 
jagung disahkan. 

"Terlalu berlebihan, over reaktif. Polri harus hargai hak menyatakan pendapat dan hak berserikat 
dari para pekerja dan warga yang menolak RUU tersebut," ujar politisi asal Partai Demokrat 
tersebut. 
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Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Surat  Telegram Kapolri  Nomor: 
STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020. Isinya soal antisipasi kepolisian atas 
unjuk rasa dan pemantauan situasi berpotensi konflik dalam rangkaian pengesahan Rancangan 
UU Ciptaker. 

Ada 12 poin yang diatur dalam surat itu. Beberapa di antaranya seperti pengerahan fungsi 
intelijen dan deteksi dini terhadap elemen buruh dan masyarakat yang berencana 
berdemonstrasi dan mogok nasional; melakukan patroli siber pada media sosial dan manajemen 
media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan unjuk rasa di tengah pandemi; serta 
tidak memberikan izin kepada pengunjuk rasa untuk berdemonstrasi maupun keramaian lainnya. 

Poin lainnya menginstruksikan perihal melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan 
pemerintah. Surat telegram itu diklaim demi menjaga kondusifitas situasi keamanan dan 
ketertiban masyarakat di saat pandemi. 
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negative - Amin AK (anggota Fraksi PKS) RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang 
merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih 
menguntungkan pengusaha 

negative - Amin AK (anggota Fraksi PKS) Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja yang memuat 
substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui 
pemberian kemudahan kepada pihak swasta 

negative - Amin AK (anggota Fraksi PKS) Dengan memperhatikan itu semua, maka, Fraksi PKS 
menyatakan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai UU 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah 
kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati? 

neutral - Azis Syamsuddin (anggota DPR) Setuju 

 

Ringkasan 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak  RUU Cipta Kerja  untuk disahkan menjadi 
undang-undang. Salah satu alasannya adalah regulasi tersebut dinilai lebih menguntungkan 
pengusaha, ketimbang kelompok pekerja. 

 

F-PKS NILAI UU CIPTA KERJA HANYA UNTUNGKAN PENGUSAHA 

JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak  RUU Cipta Kerja  untuk disahkan 
menjadi undang-undang. Salah satu alasannya adalah regulasi tersebut dinilai lebih 
menguntungkan pengusaha, ketimbang kelompok pekerja. 
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"RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia 
melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha," ujar anggota 
Fraksi  PKS  Amin AK dalam rapat paripurna, Senin (5/10). 

Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan 
pesangon. Selain itu, RUU Cipta Kerja dinilai memuat substansi yang bertentangan dengan politik 
hukum kebangsaan. 

"Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja yang memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang 
dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta," ujar 
Amin. 

Fraksi PKS tidak menginginkan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan undang-undang dan 
merugikan masyarakat. Meski tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan 
dan menumbuhkan iklim investasi. 

Ada substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks, karena 
terdiri dari banyak undang-undang yang akan diubah. Serta memiliki implikasi yang luas 
terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil. 

"Dengan memperhatikan itu semua, maka, Fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang Cipta 
Kerja untuk ditetapkan sebagai UU," ujar Amin. 

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-
undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 
yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore. 

Wakil Ketua  DPR  RI Azis Syamsuddin yang memimpin rapat menanyakan persetujuan para 
anggota yang hadir dalam forum tersebut. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita 
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Azis, Senin (5/10). 

"Setuju," dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir, diikuti ketukan palu oleh Azis tanda 
regulasi sapu jagat itu telah disahkan menjadi undang-undang. 
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Narasumber 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Dari semua izin keramaian yang 
diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak 
mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini 

positive - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kita ketahui bersama bahwa Jakarta 
sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini cukup tinggi dan kemudian masih 
diberlakukan Pergub 88 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kita mengharapkan tidak usah turun. 
Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah 
satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya 

positive - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kita coba memberikan imbauan kepada 
mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka mengurungkan niatnya untuk datang ke 
DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 (Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun 
ke DPR 

 

Ringkasan 

Polda Metro Jaya menegaskan tidak menerbitkan izin  unjuk rasa buruh  yang rencananya digelar 
pada tanggal 5 sampai 8 Oktober 2020 di depan Gedung DPR/ DPD/ MPR RI, Senayan, Jakarta 
Pusat. Alasannya, unjuk rasa dilarang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

 

POLDA: DEMO BURUH DILARANG DALAM PERGUB DKI TENTANG PSBB 

JAKARTA -- Polda Metro Jaya menegaskan tidak menerbitkan izin  unjuk rasa buruh  yang 
rencananya digelar pada tanggal 5 sampai 8 Oktober 2020 di depan Gedung DPR/ DPD/ MPR RI, 
Senayan, Jakarta Pusat. Alasannya, unjuk rasa dilarang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
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"Dari semua izin keramaian yang diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro 
Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini," 
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Senin (5/10). 

Alasan Kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian yang diperlukan sebagai syarat untuk 
menggelar aksi unjuk rasa lantaran kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan dalam Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran Covid-19 ini 
cukup tinggi dan kemudian masih diberlakukan Pergub 88," katanya. 

Yusri pun mengimbau kepada serikat buruh dan pekerja untuk bisa memahami bahwa kegiatan 
unjuk rasa besar-besaran bisa membentuk satu klaster baru yang malah akan memperparah 
pandemi Covid-19. "Kita mengharapkan tidak usah turun. Tidak  usah  berkumpul ramai dan 
mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari 
kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," kata Yusri. 

Yusri mengatakan pihak Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah dikerahkan 
sebagai langkah preventif untuk mencegah unjuk rasa dengan turun ke jalan dan membuat 
keramaian dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. 

"Kita coba memberikan imbauan kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka 
mengurungkan niatnya untuk datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 
(Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun ke DPR," ujarnya. 

Meski demikian, Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP 
telah menyiapkan petugas untuk mengamankan sejumlah titik krusial dan menyiapkan 9.236 
personel gabungan. 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Kita memerlukan 
penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja 
yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan 
lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan 
efektivitas birokrasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Walaupun Partai Demokrat 
tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang 
menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program Covid 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Yang mengutamakan 
hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya jaminan, 
JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan 

neutral - Benny K Harman (anggota DPR) Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan dan tidak 
bertanggung jawab 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Undang-undang (UU) Cipta 
Kerja (Ciptaker) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak 
lapangan kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
pemerintah. 

 

UU CIPTA KERJA UNTUK EFEKTIFKAN BIROKRASI 

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Undang-undang 
(UU) Cipta Kerja (Ciptaker) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan 
memperbanyak lapangan kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan pemerintah. 
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"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, 
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga dalam rapat paripurna 
pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). 

Airlangga menambahkan UU Ciptaker akan memprioritaskan program pemulihan dan 
penanganan pandemi Covid-19. 

"Walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan 
bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program Covid," kata 
Airlangga. 

Terkait persoalan pentingnya UU Cipta Kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak 
Covid-19, ia mengatakan bahwa pemerintah sudah merespons dengan terbitkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Perpres itu terkait pembentukan Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Airlangga juga menegaskan, proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah transparan terhadap 
publik. Terkait isu perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh, Airlangga mengaku sudah 
mengakomodasi kepentingan buruh. 

Menurut dia, dengan adanya UU Ciptaker, negara hadir dalam bentuk hubungan industrial 
Pancasila. "Yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha 
dengan dikeluarkannya jaminan, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia. 

Airlangga juga memastikan, konsepsi perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan 
lingkungan menjadi perhatian utama dalam klaster sumber daya alam di RUU Ciptaker. 

Sementara itu, Partai Demokrat dengan tegas menolak pengesahan RUU Ciptaker menjadi 
undang-undang dan meminta pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. 
Fraksi Partai Demokrat memutuskan  dari rapat paripurna. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan  dan tidak bertanggung jawab," kata anggota DPR 
dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, dalam Rapat Paripurna. 

UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan terkait kebijakan pengupahan. Perubahan ketentuan 
itu terlihat dari perbedaan jumlah kebijakan terkait pengupahan dari sebelas kebijakan pada UU 
Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tujuh kebijakan pada RUU Cipta Kerja. n. 
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Narasumber 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Dari semua izin keramaian yang 
diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak 
mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini 

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita ketahui bersama bahwa 
Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran COVID-19 ini cukup tinggi dan kemudian 
masih diberlakukan Pergub 88 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita mengharapkan tidak usah 
turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. 
Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya 

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kita coba memberikan imbauan 
kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka mengurungkan niatnya untuk 
datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 (Oktober 2020) nanti tidak ada 
yang turun ke DPR 

 

Ringkasan 

Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin unjuk rasa buruh pada 6-8 Oktober 2020 di depan 
Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. "Dari semua izin keramaian yang 
diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak 
mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini," kata Kepala Bidang Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Senin(5/10). 

 

DEMO BURUH BESOK, POLDA METRO TAK BERI IZIN 

Jakarta - Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin unjuk rasa buruh pada 6-8 Oktober 2020 di 
depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. 
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"Dari semua izin keramaian yang diberitahukan ke Polda Metro Jaya, saya tegaskan Polda Metro 
Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini," 
kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro 
Jaya, Senin(5/10). 

Alasan Kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian yang diperlukan sebagai syarat untuk 
menggelar aksi unjuk rasa lantaran kegiatan unjuk rasa tidak diperbolehkan dalam Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta sudah betul-betul zona merah, penyebaran COVID-19 ini 
cukup tinggi dan kemudian masih diberlakukan Pergub 88," katanya. 

Dia pun mengimbau kepada serikat buruh dan pekerja untuk bisa memahami bahwa kegiatan 
unjuk rasa besar-besaran bisa membentuk satu klaster baru yang malah akan memperparah 
pandemi COVID-19. 

"Kita mengharapkan tidak usah turun. Tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan 
peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa 
membuat klaster baru lagi nantinya," kata Yusri. 

Yusri mengatakan pihak Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah dikerahkan 
sebagai langkah preventif untuk mencegah unjuk rasa dengan turun ke jalan dan membuat 
keramaian dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. 

"Kita coba memberikan imbauan kepada mereka semua secara persuasif dan humanis, mereka 
mengurungkan niatnya untuk datang ke DPR. Kita mengharapkan sampai dengan tanggal 8 
(Oktober 2020) nanti tidak ada yang turun ke DPR," ujarnya. 

Meski demikian, Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP 
telah menyiapkan petugas untuk mengamankan sejumlah titik krusial dan menyiapkan 9.236 
personel gabungan.(Antara). 
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Narasumber 

negative - Rahmah (None) Proses pembentukan RUU yang tidak partisipatif ini melanggar prinsip 
kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan jelas tidak mencerminkan asas 
keterbukaan sebagaimana Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 

positive - Rahmah (None) Seharusnya RDPU dilakukan juga dengan para pekerja, sehingga 
perumusan pasal krusial dalam kluster kenegatakerjaan RUU Cipta Kerja dapat menyerap aspirasi 
pihak yang akan diatur 

negative - Rahmah (None) Isu-isu yang justru penting dan berpotensi melanggar hak 
konstitusional warga negara teracuhkan 

negative - Rahmah (None) Di sisi lain, pemerintah daerah yang sebenarnya mengerti keadaan 
dan kondisi masing-masing daerahnya dan dapat membuat keputusan mengenai pemberian izin 
atas suatu kegaiatan di daerah tersebut 

negative - Rahmah (None) Ini merupakan potret nyata bahwa RUU Cipta kerja tidak menjamin 
kepastian hukum sebagaimana dimandatkan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 

 

Ringkasan 

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara menilai Omnibus Law 
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) tidak partisipatif. Akibatnya, muatan dalam aturan itu tidak mencerminkan kebutuhan 
publik. 

 

PROSES PEMBENTUKAN RUU CIPAKER TIDAK PARTISIPATIF, HANYA 
MENDENGARKAN KALANGAN PENGUSAHA 

JAKARTA  - Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara menilai 
Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan Dewan 
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Perwakilan Rakyat (DPR) tidak partisipatif. Akibatnya, muatan dalam aturan itu tidak 
mencerminkan kebutuhan publik. 

"Proses pembentukan RUU yang tidak partisipatif ini melanggar prinsip kedaulatan rakyat 
sebagaimana Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan jelas tidak mencerminkan asas keterbukaan 
sebagaimana Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011," tulis Rahmah dalam keterangan resmi yang 
diterima jpnn, Senin (5/10). 

Misalnya, kata dia, pembahasan aturan sapu jagat itu tidak partisipatif dan cenderung eksklusif. 
DPR tampak pilah-pilah untuk menghadirkan para pihak guna didengarkan keterangannya dalam 
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 

Badan legislatif (Baleg) DPR hanya melaksanakan RDPU dengan pihak Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin). Baleg DPR tidak banyak berbicara dengan pekerja ketika membahas Omnibus 
Law RUU Ciptaker. 

"Seharusnya RDPU dilakukan juga dengan para pekerja, sehingga perumusan pasal krusial dalam 
kluster kenegatakerjaan RUU Cipta Kerja dapat menyerap aspirasi pihak yang akan diatur," 
ungkap dia. 

Selain tidak partisipatif, kata Rahmah, Omnibus Law RUU Ciptaker berisikan muatan yang 
inkonstitusional.Perubahan substansi aturan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan 
masih menyisakan beberapa substansi bermasalah. 

"Isu-isu yang justru penting dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara 
teracuhkan," beber dia. 

Kemudian, kata dia, Omnibus Law RUU Ciptaker secara jelas menghapuskan kewenangan daerah 
untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. 

Hal ini, kata dia, terlihat dari skema pemberian izin yang sentralistis yang hanya dapat dilakukan 
oleh pemerintah pusat dan daerah hanya diberikan fungsi pengawasan saja atas hal tersebut. 

Namun, dia merasa ragu pemerintah pusat siap menangani seluruh perizinan di seluruh daerah 
Indonesia, ketika sentralisasi diterapkan. 

Toh, ujar dia, ketentuan sentralisasi jelas melanggar Pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Kemudian tidak 
sejalan dengan tujuan utama kebijakan politik setelah Orde Baru serta mencederai eksistensi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Di sisi lain, pemerintah daerah yang sebenarnya mengerti keadaan dan kondisi masing-masing 
daerahnya dan dapat membuat keputusan mengenai pemberian izin atas suatu kegaiatan di 
daerah tersebut," ungkap dia. 

Berikutnya, kata Rahmah, RUU Cipta Kerja justru tidak menjamin kepastian hukum dan jauh dari 
cita-cita reformasi. Sebab, ujar dia, banyaknya pendeligasian pengaturan lebih lanjut pada 
peraturan pemerintah. 

"Dikhawatirkan pembentukan peraturan pemerintah memakan waktu yang lama serta 
menghambat pelaksanaan segala  kegiatan yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja," tutur dia  
"Ini merupakan potret nyata bahwa RUU Cipta kerja tidak menjamin kepastian hukum 
sebagaimana dimandatkan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945," beber dia.. 
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Nama Media jpnn.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/saran-mbak-puan-bagi-yang-tidak-puas-
dengan-uu-cipta-kerja 

Jurnalis natalia 

Tanggal 2020-10-05 23:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) RUU ini telah bisa diselesaikan oleh pemerintah dan DPR 
melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan 
kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang 

neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut 
dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja telah dilakukan secara 
terbuka. Dia menegaskan, RUU itu mengutamakan kepentingan nasional jangka pendek maupun 
panjang. 

Hal itu ditegaskan Puan dalam pidato di Rapat Paripurna DPR penutupan Masa Persidangan I 
Tahun Sidang  2020-2021  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10). 

 

SARAN MBAK PUAN BAGI YANG TIDAK PUAS DENGAN UU CIPTA KERJA 

,  JAKARTA  - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja telah 
dilakukan secara terbuka. Dia menegaskan, RUU itu mengutamakan kepentingan nasional jangka 
pendek maupun panjang. 

Hal itu ditegaskan Puan dalam pidato di Rapat Paripurna DPR penutupan Masa Persidangan I 
Tahun Sidang  2020-2021  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10). 

"RUU ini telah bisa diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan 
dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka 
pendek maupun dalam jangka panjang," ungkap Puan. 
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Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan melalui RUU Ciptaker ini diharapkan dapat membangun 
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik. "Dapat mempercepat terwujudnya kemajuan 
Indonesia," tegas cucu Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno, itu. 

Menurut Puan, apabila UU ini masih dirasakan belum sempurna oleh sebagian masyarakat, maka 
sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU melalui mekanisme 
yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dia memastikan DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut 
dilaksanakan. "Dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk 
kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," kata politikus PDI Perjuangan, itu. 

Pengesahan RUU Ciptaker berjalan alot di Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). Sempat terjadi 
perdebatan antara Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat, dan legislator Partai 
Demokrat Benny Kabur Harman. Partai Demokrat memilih walk out. 

PKS menyatakan menolak RUU Ciptaker disahkan menjadi UU. PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, 
Nasdem, PPP menerima RUU Ciptaker menjadi UU. Sementara, PAN menerima dengan catatan. 

RUU Ciptaker merupakan satu dari sekian RUU yang telah disahkan DPR pada masa persidangan 
ini. Selain Ciptaker, ada pula UU tentang Bea Materai, yang merupakan pengganti UU Nomor 13 
Tahun 1985. 

Kemudian, UU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia 
tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Berikutnya, UU tentang Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam 
Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan. 

(boy/jpnn)  Jangan Lewatkan Video Terbaru:. 
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Narasumber 

negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) 
menjadi undang-undang oleh DPR tentunya sangat disayangkan, mengingat UU Cipta Kerja 
memiliki banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga substansi di dalamnya 

negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU 
Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/ 
buruh, merugikan petani, merugikan hak-hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi 
kelestarian lingkungan 

negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Atas dasar tersebut, Imparsial menolak dan 
menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di DPR, apalagi pembahasan tersebut 
dilakukan secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi 
mengatasi pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Direktur Eksekutif  Imparsial  , Al Araf menilai Undang-undang (UU) Cipta Kerja mengandung 
banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga pasal-pasal di dalamnya yang 
menghilangkan hak-hak pekerja. 

 

IMPARSIAL SEBUT UU CIPTA KERJA CACAT PROSEDUR DAN TIDAK LIBATKAN 
MASYARAKAT, INI PENJELASANNYA 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA  - Direktur Eksekutif  Imparsial  , Al Araf menilai Undang-undang 
(UU) Cipta Kerja mengandung banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga pasal-
pasal di dalamnya yang menghilangkan hak-hak pekerja. 

Imparsial adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengawasi dan menyelidiki 
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia  "Pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) 
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menjadi undang-undang oleh DPR tentunya sangat disayangkan, mengingat UU Cipta Kerja 
memiliki banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga substansi di dalamnya," 
kata Araf dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020). 

Pertama, ia menilai proses penyusunan  UU Cipta Kerja  dinilai cacat prosedur, karena dilakukan 
secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. 

Terlebih lagi, pembahasan tersebut dilakukan di tengah konsentrasi seluruh elemen bangsa yang 
tengah berfokus menangani pandemi Covid-19. 

Ia pun mengatakan draf UU Cipta Kerja tidak disosialisasikan secara baik kepada publik, bahkan 
tidak dapat diakses oleh masyarakat sehingga masukan dari publik menjadi terbatas. 

Hal itu menurut dia merupakan pelanggaran terhadap Pasal 89 jo. 96 Undang-Undang No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan 
pemerintahmembuka akses terhadap RUU kepada masyarakat. 

Lebih jauh, Satgas omnibus law RUU Cipta Kerja bentukan pemerintah yang sebagian besar 
berasal dari kalangan pemerintah dan pengusaha juga dinilai eksklusif serta tidak 
mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terdampak UU. 

Kedua, ia mengatakan, secara substansi UU Cipta Kerja memiliki banyak pasal yang bermasalah. 
Salah satunya adalah terdapat pasal-pasal yang menghidupkan kembali aturan yang telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Contohnya adalah terdapat pasal yang mengatur tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat 
digunakan untuk mengubah UU. 

Hal itu menabrak ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya, khususnya Pasal 
7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa PP memiliki kedudukan 
lebih rendah dibandingkan UU. 

Kemudian ia menilai masih banyak masalah lain di dalam  UU Cipta Kerja  , seperti dalam aspek 
ketenagakerjaan yang menghapus hak cuti dan hak upah atas cuti tentu yang merugikan para 
pekerja atau buruh di Indonesia. Sama halnya dengan pemangkasan uang pesangon dari 32 
bulan menjadi 25 bulan. Hal itu menurut dia sangat merugikan para pekerja atau buruh. 

Selain itu dalam aspek pengadaan tanah bagi kepentingan investasi, ia menilai hal tersebut 
berpotensi merugikan petani di Indonesia. 

Lalu pada aspek lingkungan hidup, masyarakat juga dirugikan karena  UU Cipta Kerja  
menghapus analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai syarat wajib izin usaha. 

"Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak 
konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/ buruh, merugikan petani, merugikan hak-
hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan," kata Araf. 

"Atas dasar tersebut,  Imparsial  menolak dan menyayangkan pengesahan  UU Cipta Kerja  
(Omnibus Law) di DPR, apalagi pembahasan tersebut dilakukan secara tidak lazim, yakni 
dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi mengatasi pandemi Covid-19," lanjut dia  
Melalui Rapat Paripurna hari ini, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 

UU Cipta Kerja  dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. UU ini terdiri 
atas 15 bab dan 174 pasal. Hari ini sekaligus merupakan rapat paripurna penutupan Masa 
Persidangan I 2020-2021. DPR memasuki masa reses mulai 6 Oktober hingga 8 November. 

(kompas.com/rakhmat nur hakim). 
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Narasumber 

positive - Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) Insyaallah kita terus 
memperjuangkan harapan rakyat 

positive - Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) No one is left behind . 
Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita 

positive - Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) Kita harus fokus pada 
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi 

positive - Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) Tentu, menjadi jauh dari 
prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, 
RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lain 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada buruh 
dan pekerja atas kegagalan partainya menahan pengesahan Omnibus Law atau Rancangan 
Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU), dalam Rapat 
Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) sore tadi. 

 

RUU CIPTAKER DISAHKAN DPR, AHY MINTA MAAF 

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada 
buruh dan pekerja atas kegagalan partainya menahan pengesahan Omnibus Law atau 
Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU), dalam 
Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) sore tadi. 

AHY mengatakan, bahwa partainya tak memiliki cukup suara untuk menggagalkan pengesahan 
UU yang dinilai tak berpihak kepada kaum buruh dan pekerja. 
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Dia menegaskan, Demokrat harus berkoalisi dengan kaum buruh dan pekerja yang hari ini paling 
terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi dalam menyikapi UU Ciptaker. 

"Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," ujar dia dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Senin (5/10/2020). 

"  No one is left behind  . Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," imbuh 
AHY. 

Dirinya pun menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurut AHY, 
RUU Ciptaker tidak memiliki urgensi untuk disahkan. Apalagi, dalam situasi wabah Covid-19. 

"Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," kata AHY. 

Selain itu, menurut dia, RUU Ciptaker sangat dipaksakan, berat sebelah, serta mengandung 
banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja yang jumlahnya besar sekali. 

AHY berpendapat RUU Ciptaker juga berbahaya karena akan menggeser sistem ekonomi 
Pancasila menjadi kapitalistik dan neoliberalistik. 

"Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan 
lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lain," 
ucap AHY. 

Diketahui, Fraksi Partai Demokrat melakukan  walk out  dalam Rapat Paripurna DPR dalam 
pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. 

Sementara 7 Fraksi lainya menyetujui, yaitu PDIP, Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan Nasdem. 
Sementara PKS menolak. 
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PENGESAHAN UU CIPTA KERJA 

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan menyerahkan berkas pendapat akhir Fraksi 
Demokrat kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto saat pembahasan tingkat II RUU 
Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). 
Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi 
Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN. 
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Narasumber 

positive - Sugeng Hariyanto (Kapolres Metro Tangerang Kota) Gabungan dari Polda Metro Jaya, 
TNI, Satpol PP dan Dishub semua kita libatkan 

negative - Sugeng Hariyanto (Kapolres Metro Tangerang Kota) Kemungkinan sama dengan hari 
ini untuk pengamanan besok. Seperti di Cikokol sebanyak 170 personel, Jatiuwung 167, dan di 
Batuceper 162 personel 

neutral - Sugeng Hariyanto (Kapolres Metro Tangerang Kota) Nah besok karena kegiatannya di 
masing-masing perusahaan tentu kita akan bagi personel-personel yang tadi ada di beberapa 
titik 

positive - Sugeng Hariyanto (Kapolres Metro Tangerang Kota) Karena buruh ini teman-teman 
kita, sahabat kita. Kita harap sama-sama mengerti lah. Mereka punya keinginan, kita juga tugas 
bertanggungjawab melakukan pengamanan dan menciptakan situasi kamtibmas 

 

Ringkasan 

Jajaran Polres Metro Tangerang Kota bakal menerjunkan ratusan personel untuk pengamanan 
antisipasi adanya aksi demo buruh di Kota Tangerang, Banten, esok. Hal itu setelah Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI hari ini. 

 

DEMO OMNIBUS LAW, 500 PERSONEL GABUNGAN DISIAGAKAN 

Tangerang: Jajaran Polres Metro Tangerang Kota bakal menerjunkan ratusan personel untuk 
pengamanan antisipasi adanya aksi demo buruh di Kota Tangerang, Banten, esok. 

Hal itu setelah Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI 
hari ini. 
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Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Sugeng Hariyanto mengatakan, pihaknya terus 
melakukan antisipasi dengan pengamanan di beberapa titik di Kota Tangerang. 

"Gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, Satpol PP dan Dishub semua kita libatkan," ungkapnya 
kepada rri.co.id, Senin (5/10/2020). 

Sugeng menuturkan, pihaknya akan menerjunkan kekuatan personel yang sama seperti telah 
dilakukan pada hari ini di beberapa titik lokasi yang menjadi fokus buruh berkumpul di wilayah 
Kota Tangerang. 

"Kemungkinan sama dengan hari ini untuk pengamanan besok. Seperti di Cikokol sebanyak 170 
personel, Jatiuwung 167, dan di Batuceper 162 personel," jelasnya. 

Sugeng berharap para buruh juga memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu agar 
tidak munculnya klaster baru penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok itu. 

"Nah besok karena kegiatannya di masing-masing perusahaan tentu kita akan bagi personel-
personel yang tadi ada di beberapa titik," ungkapnya. 

Sugeng menambahkan, personel yang diterjunkan tidak ada yang memegang senjata api. 
Pihaknya bakal mengutamakan upaya-upaya preventif dan persuasif kepada buruh. 

"Karena buruh ini teman-teman kita, sahabat kita. Kita harap sama-sama mengerti lah. Mereka 
punya keinginan, kita juga tugas bertanggungjawab melakukan pengamanan dan menciptakan 
situasi kamtibmas," imbuh Sugeng. 

 

 

 

  



 

443 
 

Judul Rapat Paripurna DPR Sahkan "Omnibus Law" Undang-Undang Cipta 
Kerja 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/photo/rapat-paripurna-dpr-sahkan-omnibus-
law-undang-undang-cipta-kerja/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-05 23:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
RAPAT PARIPURNA DPR SAHKAN "OMNIBUS LAW" UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 

Ketua DPR, Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dan Wakil Ketua, DPR 
Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam Sidang Paripurna DPR RI di 
Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat 
paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. 

(Dery Ridwansah/ JawaPos.com) 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar 
dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, 
untuk berkumpul 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih 
mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman 
ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami 
dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hati saya bersama mereka yang bekerja dan yang masih 
menganggur 

 

Ringkasan 

Serikat  buruh  di seluruh Indonesia bakal mogok kerja dan kemudian menggelar unjuk rasa 
selama tiga hari, 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk protes penolakan 
pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR RI. 

 

BURUH RENCANA MOGOK KERJA, MENAKER INGATKAN POTENSI PENULARAN 
COVID-19 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami  , JAKARTA -  Serikat  buruh  di seluruh 
Indonesia bakal mogok kerja dan kemudian menggelar unjuk rasa selama tiga hari, 6-8 Oktober 
2020. 
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Unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk protes penolakan pengesahan Rancangan Undang-
undang Cipta Kerja oleh DPR RI. 

Berkenaan rencana mogok kerja tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  
menulis surat terbuka kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Menaker mengingatkan pada buruh terkait potensi penularan Covid-19 yang masih tinggi dan 
belum ditemukan vaksinnya. 

"Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena 
situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul," kata  Menaker  , Senin 
(5/10/2020). 

Ia memastikan aspirasi para  buruh  sudah didengar dan dipahami. Sedapat mungkin aspirasi 
akan disertakan menjadi bagian dari RUU ini. "Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi 
dari berbagai kalangan," katanya. 

Ia meminta buruh membaca secara utuh RUU Cipta kerja dan mempertimbangkan ulang rencana 
mogok, karena menurutnya sudah banyak aspirasi yang diakomodir. 

"Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga 
masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak 
mungkin," katanya. 

Ida memastikan keberpihakan pemerintah sudah jelas untuk mensejahterakan  buruh  . Serta 
meminta  buruh  melupakan rencana mogok kerja karena berpotensi tinggi dan beresiko 
membahayakan nyawa akibat  penularan Covid-19  yang masih tinggi. 

"Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka 
wajib kita jaga agar tetap sehat," katanya  Menaker juga membuka kembali ruang diskusi untuk 
menemukan jalan tengah untuk para  buruh  agar ditemukan kesepakatan yang saling 
menenangkan. "Hati saya bersama mereka yang bekerja dan yang masih menganggur," kata 
Ida.. 
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Narasumber 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) Langkah mempercepat rapat paripurna 
mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait UU Cipta Kerja. Hal ini akan 
semakin menurunkan bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, 
semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak 
dengan tegas RUU ini 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) PHK akan semakin dipermudah. Serta hilangnya 
jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) PHK akan semakin dipermudah. Serta hilangnya 
jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. 

neutral - Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM) Kami dari Partai Demokrat tidak akan ambil 
bagian dalam langkah Pemerintah dan DPR RI yang arogan, tendensius, dan terlalu terobsesi 
kepada RUU yang jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah 
pimpinan DPR RI yang terburu-buru menggelar rapat paripurna DPR RI untuk pengesahan RUU 
Cipta Kerja menjadi UU. Apalagi omnibus law itu masih menuai pro kontra di masyarakat. 

Sedianya, paripurna DPR itu diagendakan pada Kamis (8/10). Namun secara tiba-tiba dipercepat 
menjadi Senin (5/10). Hal ini pun menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan 
mempercepat pelaksanaan forum pengambilan keputusan tingkat II itu. 
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SYARIEF HASAN: ALASAN MEMPERCEPAT PENGESAHAN UU CIPTA KERJA 
MENGADA-ADA 

,  JAKARTA  - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan 
langkah pimpinan DPR RI yang terburu-buru menggelar rapat paripurna DPR RI untuk 
pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Apalagi omnibus law itu masih menuai pro kontra di 
masyarakat. 

Sedianya, paripurna DPR itu diagendakan pada Kamis (8/10). Namun secara tiba-tiba dipercepat 
menjadi Senin (5/10). Hal ini pun menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan 
mempercepat pelaksanaan forum pengambilan keputusan tingkat II itu. 

Menurut Syarief, langkah mempercepat rapat paripurna DPR itu dapat menjadi preseden buruk 
bagi lembaga legislatif. Apalagi, langkah ini muncul setelah marak pemberitaan akan 
dilakukannya demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa, 
buruh, dan elemen masyarakat lainnya. 

"Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil 
terkait UU Cipta Kerja. Hal ini akan semakin menurunkan bahkan mematikan kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga DPR RI," kata Syarief menyesalkan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa pelaksanaan sidang paripurna 
tidak seharusnya dipercepat. Apalagi dengan alasan yang tidak dapat diterima bahkan terkesan 
mengada-ada. 

Legislator kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949 ini menyatakan dengan tegas 
penolakannya terhadap UU Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR, karena menilai UU itu 
sangat merugikan masyarakat sebab tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil. 

"Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya 
jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak dengan tegas RUU ini," ungkap Syarief. 

Dia juga menilai, UU Cipta Kerja itu hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah Pandemi 
Covid-19. Seperti menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan semakin besar. 

"PHK akan semakin dipermudah. Serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan 
kesehatan dan jaminan pensiun.", tegas Syarief. 

Syarief memandang langkah DPR mempercepat sidang persetujuan UU Cipta Kerja menunjukkan 
arogansi pemerintah dan DPR RI. 

"Kami dari Partai Demokrat tidak akan ambil bagian dalam langkah Pemerintah dan DPR RI yang 
arogan, tendensius, dan terlalu terobsesi kepada RUU yang jelas-jelas merugikan rakyat 
Indonesia," pungkas mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.(jpnn). 
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Narasumber 

positive - Marwan Cik Asan (anggota Fraksi Demokrat) Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta 
kerja ini cacat prosedur 

neutral - Marwan Cik Asan (anggota Fraksi Demokrat) Baik itu nelayan, petani, maupun peternak 

neutral - Marwan Cik Asan (anggota Fraksi Demokrat) Karena baik-buruk suatu negara dapat 
dilihat dari produk perundang-undangannya 

 

Ringkasan 

Fraksi Partai  Demokrat  di DPR menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara 
perosedur. "Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta kerja ini cacat prosedur," kata anggota 
Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta 
Kerja di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. 

 

FRAKSI DEMOKRAT MENILAI RUU CIPTA KERJA CACAT PROSEDUR 

Jakarta  -  Fraksi Partai  Demokrat  di DPR menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cacat 
secara perosedur. "Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta kerja ini cacat prosedur," kata 
anggota Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU 
Cipta Kerja di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. 

Menurut Marwan,  RUU Cipta Kerja  digadang-gadang sebagai regulasi untuk mempermudah 
dan memperlancar jalannya dunia usaha untuk meningkatkan investasi dan memperluas 
lapangan kerja. Namun, kata dia, masyarakat di pihak lain menilai, rancangan undang-undang 
ini sarat dengan berbagai agenda. Agenda itu, menurut dia, berpotensi merusak lingkungan 
hidup dan melanggar hak-hak masyarakat. 

Ia menambahkan RUU Cipta Kerja sebaiknya tidak saja bertujuan memberikan kemudahan serta 
mengurai soal regulasi yang tumpah tindih. Tetapi harus memberikan jaminan kepastian hukum 
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kepada pihak dan kelompok yang terdampak langsung terhadap investasi. Seperti buruh pelaku 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kelompok rentan lainnya. "Baik itu nelayan, 
petani, maupun peternak," ujar dia. 

Fraksi Demokrat pun menyayangkan niat baik pemerintah dalam rancangan  omnibus law  ini. 
Menurut penjelasan Marwan, rancangan undang-undang tersebut tidak diimbangi dengan 
mekanisme pembahasan rancangan yang ideal. Rancangan undang undang sapu jagat ini dinilai 
terlalu cepat dan terburu-buru. Sehingga Demokrat merasa pembahasan substansi pasal per 
pasal, dalam undang-undang ini kurang mendalam. 

RUU Cipta Kerja harus prospektif atau melihat berbagai problem yang muncul di masa akan 
datang. Karena itu RUU Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang dan bermanfaat untuk 
kehidupan rakyat. "Karena baik-buruk suatu negara dapat dilihat dari produk perundang-
undangannya," tutur dia. 

IHSAN RELIUBUN   . 
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negative - Raden Pardede (Sekretaris Komite Penanganan COVID) Pemotongan pesangon 
apakah menjadi kerugian buat pekerja, mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam 
meberikan pesangon dibandingkan negara lain. Sebab itu, kita cari jalan tengah untuk 
meringankan beban pengusaha 

negative - Raden Pardede (Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPCPEN)) Bantuan sekarang itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk 
subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan. Sekalipun nanti orang tidak bekerja 
dan berkurang pesangonya masih ada bansos 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah mengesahkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja  resmi menjadi 
UU  . Namun ada kabar buruk yang mau tidak mau harus diterima buruh, yakni pemotongan  
pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  lebih besar 
dibandingkan UU Ketenagakerjaan. 

 

KABAR BURUK! OMNIBUS LAW 'KEBIRI' PESANGON BURUH KORBAN PHK 

JAKARTA  - Pemerintah telah mengesahkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja  
resmi menjadi UU  . Namun ada kabar buruk yang mau tidak mau harus diterima buruh, yakni 
pemotongan  pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  lebih 
besar dibandingkan UU Ketenagakerjaan. 

Adapun sesuai ketentuan UU Omnius Law nilai pesangon dari 32 bulan upah dipangkas menjadi 
25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan 
melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Pemotongan pesangon apakah menjadi kerugian buat pekerja, mungkin iya. Tapi, kita termasuk 
paling tinggi dalam meberikan pesangon dibandingkan negara lain. Sebab itu, kita cari jalan 
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tengah untuk meringankan beban pengusaha," ujar Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede, di Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Menurut dia pemotongan besaran pesangon terlah mempertimbangkan berbagai aspek baik 
pekerja maupun pengusaha. Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang melalui skema baru, 
yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Namun 
demikian, pesangon tersebut dianggap masih menguntungkan bagi buruh yang terdampak PHK. 
Pasalnya, pemerintah juga masih memberikan bantuan sosial bagi korban PHK. 

"Bantuan sekarang itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos 
lainnya yang akan terus dinaikkan. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang 
pesangonya masih ada bansos," jelasnya. 

(nng). 
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neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dua juta buruh yang 
mengikuti mogok nasional tersebut dari beberapa sektor 

neutral - Manadao (None) Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah 
Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

negative - Manadao (None) Terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA 
harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003 

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama KSP) Kalau ada yang merasa tidak puas, ya 
kan ada mekanisme konstitusional yaitu judicial review dan pemerintah siap menghadapi itu 

positive - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama KSP) UU itu adalah hasil proses politik di 
parlemen. Yang melibatkan semua kekutan politik yang ada. Juga bersama pemerintah artinya 
itu sebuah titik temu dari berbagai kepentingan dan itu hasil maksimal yang bisa dicapai saat ini 

 

Ringkasan 

Setidaknya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh 
lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional tanggal 6-8 Oktober 2020 
yang diberi nama mogok nasional. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 
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BURUH TETAP GELAR AKSI MOGOK NASIONAL 6-8 OKTOBER 

JAKARTA -- Setidaknya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat 
buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional tanggal 6-8 Oktober 
2020 yang diberi nama mogok nasional. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 

Dijelaskan Said Iqbal, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000. Said merujuk 
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan 
melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal, Senin (5/10). 

Lebih lanjut dia menjelaskan, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh. Di mana, sebelumnya 
direncanakan 5 juta buruh akan bergabung. 

"Dua juta buruh yang mengikuti mogok nasional tersebut dari beberapa sektor," kata Said Iqbal. 

Buruh yang akan menggelar aksi mogok meliputi sektor industi seperti kimia, energi, 
pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, 
industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, 
industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, 
dan lain-lain. 

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, 
Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, 
Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, 
dan Pasuruan. 

Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, 
Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung 
Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, 
Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, 
Morowali, Papua, dan Papua Barat. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, 
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan 
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, 
antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang. Kemudian nilai pesangon tidak 
berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada  
outsourcing  seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif. 

Selain itu, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan  outsourcing  
harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. "Terkait dengan PHK, sanski pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya. 

Berbicara terpisah, Kantor Staf Presiden (KSP) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin (5/10) sore. Tenaga Ahli 
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Utama KSP, Donny Gahral Adian, menyarankan pihak yang tidak puas menggunakan mekanisme 
konstitusional. 

"Kalau ada yang merasa tidak puas, ya kan ada mekanisme konstitusional yaitu  judicial review  
dan pemerintah siap menghadapi itu," ujar Donny, Senin (5/10). 

Donny mengakui, bahwa pengesahan UU Cipta Kerja memang tidak akan memuaskan semua 
pihak. Namun menurutnya, aturan ini dibuat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat 
Indonesia terhadap lapangan kerja yang lebih luas. 

"UU itu adalah hasil proses politik di parlemen. Yang melibatkan semua kekutan politik yang ada. 
Juga bersama pemerintah artinya itu sebuah titik temu dari berbagai kepentingan dan itu hasil 
maksimal yang bisa dicapai saat ini," kata Donny. 
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Narasumber 

negative - Harman (anggota DPR) Tidak (menerima salinan RUU). Belum selesai sudah disahkan. 
Yang disahkan itu tadi RUU hantu 

negative - Ledia Hanifa (anggota DPR) Saya cek sama yang hadir, enggak dibagi. Logikanya 
harusnya demikian (dibagi) 

negative - Benny (None) Makanya kami perjuangkan ditunda dulu 

neutral - Charles Simabura (Peneliti Bidang Parlemen dan Perundang-undangan Pusat Studi 
Konstitusi) Ini membuktikan semakin nyata penyimpangan formal penyusunan UU. Padahal 
pembahasan dan persetujuan bersama harus terbuka, artinya publik harus tahu pasal apa yang 
disepakati 

 

Ringkasan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak menerima salinan fisik  (hard copy)  RUU Cipta Kerja  
saat rapat paripurna pada Senin sore, 5 Oktober 2020. Lazimnya, salinan RUU yang akan 
disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota Dewan. 

 

ANGGOTA DPR TAK DIBERI SALINAN FISIK RUU CIPTA KERJA SAAT PARIPURNA 

Jakarta  -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak menerima salinan fisik  (hard copy)  RUU Cipta 
Kerja  saat rapat paripurna pada Senin sore, 5 Oktober 2020. Lazimnya, salinan RUU yang akan 
disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota Dewan. 

"Tidak (menerima salinan RUU). Belum selesai sudah disahkan. Yang disahkan itu tadi RUU 
hantu," kata anggota  DPR  dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman ketika dihubungi, Senin, 
5 Oktober 2020. 
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Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa. "Saya 
cek sama yang hadir, enggak dibagi. Logikanya harusnya demikian (dibagi)," kata Ledia melalui 
pesan singkat. 

Benny dan Ledia senada mengatakan salinan RUU seharusnya dibagikan kepada anggota Dewan 
yang hadir. Menurut Benny, ketentuan itu juga diatur dalam Undang-undang MD3 dan Tata 
Tertib DPR. "Makanya kami perjuangkan ditunda dulu," kata Benny. 

Peneliti Bidang Parlemen dan Perundang-undangan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas 
Andalas, Charles Simabura, mengatakan draf RUU seharusnya dibagikan dan disampaikan secara 
terbuka kepada publik. Tanpa transparansi, kata dia, bisa jadi naskah yang disahkan berbeda 
dengan yang akan disampaikan kepada presiden nantinya. 

Charles merujuk Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Pasal itu mengatur bahwa untuk keperluan pembahasan RUU 
di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah RUU tersebut dalam 
jumlah yang diperlukan. 

"Ini membuktikan semakin nyata penyimpangan formal penyusunan UU. Padahal pembahasan 
dan persetujuan bersama harus terbuka, artinya publik harus tahu pasal apa yang disepakati," 
kata Charles ketika dihubungi, Senin, 5 Oktober 2020. 

Menurut Charles, tiadanya draf RUU yang terbuka berpotensi membuka peluang adanya 
penyelundupan pasal. Ia mengingatkan adanya pasal tentang tembakau dalam Rancangan 
Undang-undang Kebudayaan pada 2015 lalu. 

RUU  itu dinilai berisi pasal selundupan yang mempromosikan kretek secara terang-terangan. 

Tempo menghubungi Sekretaris Jenderal Indra Iskandar untuk menanyakan salinan RUU Cipta 
Kerja yang disahkan hari ini, tetapi belum direspons. Namun siang tadi, pimpinan Badan Legislasi 
membagikan salinan RUU Cipta Kerja dalam bentuk  soft  copy  . 

BUDIARTI UTAMI PUTRI   . 
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negative - Irwan (anggota FPD) Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja 
ini, dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja. 
Pimpinan kenapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua 
di ruangan ini, jangan sampai di ruangan ini 

 

Ringkasan 

Rancangan  Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  telah disahkan dalam Rapat 
Paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Sebelumnya, RUU ini disahkan di tingkat I di Badan Legislasi 
(Baleg) DPR bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian dan sejumlah 
menteri terkait lainnya. 

 

UU CIPTA KERJA DISAHKAN, BEM UI: KABAR DUKA DARI SENAYAN, MATINYA 
NURANI 

- Rancangan  Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  telah disahkan dalam Rapat 
Paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Sebelumnya, RUU ini disahkan di tingkat I di Badan Legislasi 
(Baleg) DPR bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian dan sejumlah 
menteri terkait lainnya. 

SINDOnews  dari akun Twitter BEM UI, Senin (5/10/2020). 

BEM UI menegaskan, mulai detik ini, pengubahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, menjadi penanda 
bahwa negeri kita wajib berduka atas matinya hati nurani dan akal sehat DPR RI dan Pemerintah 
Indonesia. 
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"Kita harus terus terjaga untuk saling menguatkan dan mengumpulkan kekuatan untuk terus 
melawan permufakatan jahat yang ingin menyingkirkan kedaulatan rakyat. Jangan sampai kita 
diam! Terus lawan!" tegasnya. 

Diketaui, meskipun dihujani interupsi dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan juga drama-drama 
politik, RUU kontroversial itu berhasil disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. 

"Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini, dan meminta agar ditunda 
pembahasan terkait pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja. Pimpinan kenapa ini terburu-buru 
pimpinan, rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini, jangan sampai di 
ruangan ini," kata anggota FPD Irwan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen 
Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

(maf). 
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negative - Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) Selaku Ketua Umum 
@PDemokrat, saya bersama Fraksi @FPD_DPR memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK 
RUU Cipta Kerja. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat 
WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini 

positive - Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) Saya mohon maaf 
pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara 
untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan 
rakyat 

negative - AHY (None) Alih-alih berupaya unt ciptakan lap. kerja scr luas, RUU tsb berpotensi 
ciptakan byk sekali masalah lainnya 

positive - AHY (None) No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan 
Bersama Kita. #DemokratTolakRUUCiptaker 

 

Ringkasan 

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa walk out yang 
dilakukan oleh anggota Fraksi Demokrat dari rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020) sore, 
adalah penegasan atas penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Cipta Kerja menjadi UU. Penolakan itu telah disampaikan secara resmi di tingkat Raker Badan 
Legislasi sebelumnya. 

 

TOLAK UU CIPTA KERJA, AHY: BERBAHAYA, EKONOMI PANCASILA AKAN BERGESER 

JAKARTA  - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa 
walk out yang dilakukan oleh anggota Fraksi Demokrat dari rapat paripurna DPR, Senin 
(5/10/2020) sore, adalah penegasan atas penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-
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Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU. Penolakan itu telah disampaikan secara resmi di tingkat 
Raker Badan Legislasi sebelumnya. 

"Selaku Ketua Umum @PDemokrat, saya bersama Fraksi @FPD_DPR memutuskan Partai 
Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, 
Fraksi Partai Demokrat WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini," cuit AHY, 
sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, melalui akun pribadi Twitter, @AgusYudhoyono, Senin 
(5/10/2020) malam. 

Walk Out  hingga Tangisan Anggota Dewan  Menurutnya, keputusan menolak RUU Cipta Kerja 
telah disampaikan Fraksi Demokrat sejak dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan 
tingkat I di Raker Baleg, Sabtu 3 Oktober 2020. Kemudian, penolakan ditegaskan dalam 
pendapat fraksi sidang paripurna DPR sore ini. 

"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami 
belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus 
memperjuangkan harapan rakyat," tulisnya. 

Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja sangat dipaksakan karena banyak pasal yang 
merugikan kaum buruh dan pekerja yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan, kata Agus, RUU ini 
juga berbahaya karena ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan 
neoliberalistik yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. 

"Alih-alih berupaya unt ciptakan lap. kerja scr luas, RUU tsb berpotensi ciptakan byk sekali 
masalah lainnya," cuit AHY. 

Atas dasar itu, AHY menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat serta 
mengajak elemen masyarakat, utamanya buruh dan pekerja, untuk bersama-sama bersuara 
menegakkan keadilan. "No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan 
Bersama Kita. #DemokratTolakRUUCiptaker," tulisnya. 

(Ari). 
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negative - Arieska Kurniawaty (Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan) (UU 
Ciptaker) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti tahunan 
atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja 

neutral - Arieska Kurniawaty (Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan) 
Sehingga penting bagi kita berkonsolidasi menyuarakan penolakan dan memang kita harus 
mogok because if we stop the world stop 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Justru dengan UU ini 
(Ciptaker), negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan 
hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya JKP 

 

Ringkasan 

DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau 
Omnibus Law, menjadi Undang Undang (UU). Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat 
paripurna sore ini. 

 

UU CIPTAKER PERBURUKK HAK PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN 

Jakarta - DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
atau Omnibus Law, menjadi Undang Undang (UU). Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat 
paripurna sore ini. 

Sebelum menjadi UU, RUU tersebut banyak penolakan dari para buruh karena dinilai merugikan, 
salah satunya untuk kaum buruh perempuan. 

Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan, Arieska Kurniawaty mengatakan, 
Omnibus Law ini memperburuk hak perlindungan buruh perempuan. 
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"(UU Ciptaker) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti 
tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja," kata Kurniawaty di Jakarta, Senin 
(5/10). 

Lebih lanjut, Arieska menegaskan, penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja perlu 
disuarakan. Langkah semisal mogok massal bisa berpengaruh besar. 

"Sehingga penting bagi kita berkonsolidasi menyuarakan penolakan dan memang kita harus 
mogok because if we stop the world stop," tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, RUU 
Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, yang baru saja disahkan oleh DPR, tetap melindungi 
tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Salah satunya dengan tetap memberikan pesangon melalui jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

"Justru dengan UU ini (Ciptaker), negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang 
mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan 
dikeluarkannya JKP," ungkap Airlangga dalam Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin 
(5/10). 

Ia mengatakan JKP tak akan menghilangkan manfaat yang diberikan dari program jaminan 
kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JK). 

JKP, sambung Airlangga, juga tak membebani pekerja dan pengusaha untuk membayar 
tambahan iuran setiap bulannya.(RRI). 
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negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saran saya tidak mogok, tapi silakan 
berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan aspirasinya, sampaikan pada 
lembaganya yang berwenang dan tidak menggelar demonstrasi yang menimbulkan kerumunan 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Kita ingin semua menjaga kesehatan, 
menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dicegah, tapi caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke 
legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara langsung dengan perwakilannya. Saya kira 
itu cara yang cukup elegan 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Lebih baik siapa perwakilannya, 
menyampaikan langsung pada institusi yang berwenang dan bisa menangani secara langsung. 
Menurut saya, ini cara yang lebih baik 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau kepada para buruh di Provinsi Jateng, 
untuk tidak melakukan aksi mogok massal karena menolak pengesahan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ganjar mengatakan menyampaikan aspirasi adalah hak 
setiap warga negara, namun sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak melakukan aksi mengingat 
kondisi pandemi Covid-19. 

 

GUBERNUR JATENG IMBAU BURUH TAK LAKUKAN AKSI MOGOK MASSAL 

SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau kepada para buruh di 
Provinsi Jateng, untuk tidak melakukan aksi mogok massal karena menolak pengesahan 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ganjar mengatakan menyampaikan 
aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak 
melakukan aksi mengingat kondisi pandemi Covid-19. 
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"Saran saya tidak mogok, tapi silakan berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan 
aspirasinya, sampaikan pada lembaganya yang berwenang dan tidak menggelar demonstrasi 
yang menimbulkan kerumunan," katanya di Semarang, Senin (5/10). 

Menurut Ganjar, kerumunan buruh saat melakukan aksi tersebut berpotensi memperluas 
penyebaran Covid-19. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu menjelaskan jika menyampaikan 
aspirasi memang hak setiap warga negara dan tidak boleh dilarang, namun saat ini dalam kondisi 
pandemi Covid-19, penyampaian aspirasi harus mengedepankan protokol kesehatan. 

"Kita ingin semua menjaga kesehatan, menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dicegah, tapi 
caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara 
langsung dengan perwakilannya. Saya kira itu cara yang cukup elegan," ujarnya. 

Saat rapat rutin evaluasi penanganan Covid-19, lanjut Ganjar, Kapolda Jateng sudah 
memutuskan tidak akan memberikan izin kerumunan massa. Terkait dengan itu, pihaknya 
meminta buruh di Jateng mematuhi hal tersebut dan menyampaikan aspirasinya dengan cara 
yang lebih tepat. 

"Lebih baik siapa perwakilannya, menyampaikan langsung pada institusi yang berwenang dan 
bisa menangani secara langsung. Menurut saya, ini cara yang lebih baik," katanya. 

Seperti diwartakan, anggota serikat pekerja nasional siap menggelar  aksi mogok nasional  pada 
6-8 Oktober 2020 untuk menolak beberapa poin dari  RUU Cipta Kerja  di sejumlah wilayah di 
Indonesia.. 
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Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU)  Cipta Kerja  telah disepakati  DPR  dan pemerintah dalam 
rapat kerja Badan Legislasi (Baleg). DPR dan pemerintah sepakat menyetujui RUU  Cipta Kerja  
menjadikan UU dalam Rapat Paripurna. 

 

BERIKUT PENJELASAN LENGKAP TENTANG RUU CIPTA KERJA 

TRIBUNJABAR.ID  - Rancangan Undang-Undang (RUU)  Cipta Kerja  telah disepakati  DPR  dan 
pemerintah dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg). 

DPR dan pemerintah sepakat menyetujui RUU  Cipta Kerja  menjadikan UU dalam Rapat 
Paripurna. 

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui, yaitu 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Isi Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh yang Ingin Mogok Kerja Nasional  Bagaimana 
Hak Cuti Haid dan Hamil dalam RUU Cipta Kerja? Ini Kata Pemerintah  Pembahasan RUU  Cipta 
Kerja  memicu kontroversi. 

Meski dirundung penolakan dan  demo besar-besaran serikat buruh  di berbagai daerah, 
pemerintah dan  DPR  tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU  Cipta Kerja  
. 

Lalu apa itu RUU  Cipta Kerja  ?  RUU  Cipta Kerja  adalah bagian dari  Omnibus Law  . 

Dalam  Omnibus Law  , terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain: RUU tentang  
Cipta Kerja  , RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, 
dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

Namun, RUU  Cipta Kerja  jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. 
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Selain dianggap banyak memuat  pasal kontroversial  , RUU  Cipta Kerja  dinilai serikat buruh 
hanya mementingkan kepentingan investor. 

Secara substansi, RUU  Cipta Kerja  adalah paket  Omnibus Law  yang dampaknya paling 
berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. 

Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU  Cipta Kerja  . 

Pemerintah dan  DPR  kejar tayang  Pemerintah dan  DPR  juga dianggap kejar tayang 
menyelesaikan  Omnibus Law  RUU  Cipta Kerja  . 

RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di  Tanah Air  
sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. 

Pemerintah dan Baleg  DPR  RI memang sempat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan 
ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu. 

Hal ini untuk merespons  tuntutan buruh  yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster 
tersebut. 

Sejumlah pasal dari RUU  Omnibus Law  dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar 
pekerja. 

Salah satu yang jadi sorotan adalah penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti 
dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. 

Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. 

Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin 
berkurang dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus  Cipta Kerja  . 

Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini 
menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. 

Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing 
perusahaan yang tidak diatur pemerintah. 

Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja. 

"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,"  bunyi Pasal 
79 RUU  Cipta Kerja  . 

Ketentuan di RUU  Cipta Kerja  ini berbeda dengan regulasi sebelumnya, UU 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, di mana pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan, satu 
dan dua hari bagi pekerjanya. 

"1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu,"  bunyi Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003. 

Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian 
kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan 
hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. 

Apa itu  Omnibus Law  ?  Secara terminologi, omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti 
untuk semuanya. 

Dalam konteks hukum, artinya  Omnibus Law  adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua 
atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. 
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Dengan kata lain,  Omnibus Law  artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang 
menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu 
peraturan dalam satu payung hukum. 

Dikutip dari Naskah Akademik  Omnibus Law  RUU  Cipta Kerja  , ada 11 klaster yang masuk 
dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, 
Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan 
Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan 
Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. 

Dalam prosesnya di parlemen, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada 
umumnya sebagaimana yang dibahas di  DPR  . 

Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. 

Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat  Omnibus Law  
. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. 

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan 
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. 

Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada 
pekerja yang terkena PHK. 

Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. 

Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU  Omnibus Law  Cipta Kerja  justru 
mengalami penyusutan. 

Di dalam  Omnibus Law  , pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan 
kerja (PHK), di mana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga 
perselisihan hubungan industrial. 
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neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Mogok nasional ini 
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat 
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan 

negative - Manadao (None) Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No. 13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

JAKARTA -- Meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang, dua juta buruh akan tetap memulai aksi mogok nasional pada Selasa (6/10) 
besok sampai dengan 8 Oktober 2020. Menurut keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang diterima di Jakarta Senin (5/10) malam, 32 federasi dan 
konfederasi serikat buruh dari berbagai sektor industri akan melakukan aksi mogok nasional itu. 

 

BURUH PASTIKAN BESOK TETAP MOGOK NASIONAL 

JAKARTA -- Meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang, dua juta buruh akan tetap memulai aksi mogok nasional pada Selasa (6/10) 
besok sampai dengan 8 Oktober 2020. Menurut keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang diterima di Jakarta Senin (5/10) malam, 32 federasi dan 
konfederasi serikat buruh dari berbagai sektor industri akan melakukan aksi mogok nasional itu. 

"Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang 
menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan 
pemogokan," kata Said. 
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Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan dilakukan para adalah UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik. Sekitar dua juta buruh akan mengikuti aksi tersebut dari yang 
sebelumnya direncanakan lima juta orang. 

Beberapa pekerja yang akan mengikuti aksi tersebut datang dari berbagai sektor seperti kimia, 
energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan 
komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan. Menurut Said, sebaran wilayah dua 
juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, 
Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya. 

Lalu dari Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan 
Pasuruan. Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, 
Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan 
Lampung Selatan. 

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, 
Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, 
dan Papua Barat. Provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, DKI 
Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. 

Ia mengatakan dalam aksi mogok nasional itu buruh akan menyuarakan penolakan terhadap 
Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar tetap ada UMK tanpa syarat dan tidak 
menghilangkan UMSK, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan 
kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada outsourcing seumur hidup. 

Tidak hanya itu para buruh menyerukan agar waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak 
upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan 
kesehatan dan pensiun. "Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, 
dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No. 13 Tahun 2003," tegasnya.. 
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Narasumber 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri) Kalangan 
dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah 
menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi UU 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Bidang Hubungan Internasional) UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian 
dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja 

negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Bidang Hubungan Internasional) Pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, 
namun juga kontraksi pada ekonomi termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang 
kehilangan pekerjaan. RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi 

 

Ringkasan 

Kalangan pengusaha gembira DPR dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU). 

"Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR 
yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi UU," ungkap Wakil Ketua 
Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja 
Kamdani, kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10/2020). 

 

DPR SAHKAN UU CIPTAKER, PARA PENGUSAHA GEMBIRA 

Jakarta: Kalangan pengusaha gembira DPR dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU). 
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"Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR 
yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi UU," ungkap Wakil Ketua 
Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja 
Kamdani, kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Ia meyakini kehadiran UU cipta Kerja akan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja 
secara luas. 

Tak hanya itu UU Cipta Kerja mampu menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala 
di dunia usaha, utamanya terkait aturan yang tumpang tindih dan perizinan. 

"UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan 
dan perluasan lapangan kerja," ucapnya. 

Menurut Shinta, kehadiran UU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi. 

Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang telah melemahkan perekonomian seluruh 
dunia. 

"Pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga kontraksi pada 
ekonomi termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan. RUU 
Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar 
Shinta. 

Diketahui, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja jadi UU. Enam fraksi, telah menyetujui UU 
ini, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP menyetujui. Fraksi PAN menyatakan 
setuju dengan sejumlah catatan. Sementara PKS dan Demokrat tegas menolak RUU usulan 
Presiden Joko Widodo itu. 
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Judul Ridwan Kamil Minta Buruh Menahan Diri Sikapi Pengesahan UU Cipta 
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Narasumber 

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kita mengimbau masyarakat untuk menahan diri 
terkait rencana mogok buruh 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kita imbau untuk saling memahami dengan cara 
dialog karena menyampaikan aspirasi tidak harus dengan kerumunan. Apa pun kegiatan harus 
sesuai protokol kesehatan 

neutral - Irjen Rudy Sufahriadi (Kapolda Jabar) Polda Jabar sudah menyiapkan pengamanan dan 
yang harus diingat adalah kegiatan apa pun selama ini dilakukan di situasi pandemi COVID-19 
harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya imbau para buruh nanti yang demo 
perhatikan hal itu dan saya harap tidak terjadi rusuh 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Barat,  Ridwan Kamil  mengimbau para buruh untuk tidak aksi turun ke jalan 
dalam menyikapi pengesahan  Undang Undang Cipta Kerja  . Bahkan, pihaknya meminta untuk 
menahan diri di tengah pandemi ini agar tidak terjadi penularan COVID-19. 

 

RIDWAN KAMIL MINTA BURUH MENAHAN DIRI SIKAPI PENGESAHAN UU CIPTA 
KERJA 

Gubernur Jawa Barat,  Ridwan Kamil  mengimbau para buruh untuk tidak aksi turun ke jalan 
dalam menyikapi pengesahan  Undang Undang Cipta Kerja  . Bahkan, pihaknya meminta untuk 
menahan diri di tengah pandemi ini agar tidak terjadi penularan COVID-19. 

Menurutnya, aksi tersebut bisa memicu klaster penularan baru karena mengundang kerumunan. 

"Kita mengimbau masyarakat untuk menahan diri terkait rencana mogok buruh," kata Ridwan 
Kamil, Senin 5 Oktober 2020. 
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Ridwan Kamil menyarankan para buruh untuk melakukan dialog ketimbang turun ke jalan yang 
memicu potensi wabah. 

"Kita imbau untuk saling memahami dengan cara dialog karena menyampaikan aspirasi tidak 
harus dengan kerumunan. Apa pun kegiatan harus sesuai protokol kesehatan," tuturnya. 

Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi menambahkan, para buruh diminta untuk menerapkan 
protokol kesehatan dengan ketat dalam setiap kegiatannya. 

"Polda Jabar sudah menyiapkan pengamanan dan yang harus diingat adalah kegiatan apa pun 
selama ini dilakukan di situasi pandemi COVID-19 harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi 
saya imbau para buruh nanti yang demo perhatikan hal itu dan saya harap tidak terjadi rusuh," 
ujarnya. (art). 
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Judul Isi Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh yang Ingin Mogok 
Kerja Nasional 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/05/isi-surat-terbuka-menaker-
ida-fauziyah-bagi-buruh-yang-ingin-mogok-kerja-nasional 

Jurnalis Agung Yulianto Wibowo 

Tanggal 2020-10-05 22:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengajak kita kembali duduk bareng. 
Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang 
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, 
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling 
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengajak kita kembali duduk bareng. 
Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang 
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, 
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling 
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Bahkan masa reses tetap melakukan 
rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

 

Ringkasan 

Berbagai  serikat pekerja  atau buruh berencana menggelar  mogok kerja nasional  mulai Selasa 
(6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menulis surat terbuka bagi serikat pekerja atau buruh 
yang berencana melakukan mogok kerja nasional. 

 

ISI SURAT TERBUKA MENAKER IDA FAUZIYAH BAGI BURUH YANG INGIN MOGOK 
KERJA NASIONAL 

TRIBUNJABAR.ID  - Berbagai  serikat pekerja  atau buruh berencana menggelar  mogok kerja 
nasional  mulai Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020). 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menulis surat terbuka bagi serikat pekerja atau buruh 
yang berencana melakukan mogok kerja nasional. 

Undang-Undang Cipta Kerja, Pekerja Kena PHK Dapat Uang Tunai dan Pelatihan Berupa Program 
JKP  Konfederasi Serikat Pekerja Tetap Akan Mogok Kerja Nasional Karena Sesuai UU No 9 Tahun 
1998  Dia mengatakan aspirasi  serikat pekerja  /buruh telah dia terima dan pahami sejak awal 
tahun ini. 

Menurut Ida, selama ini pihaknya telah mencari titik keseimbangan terkait Omnibus Law RUU  
Cipta Kerja  yang kini berubah menjadi undang-undang (UU). 

Meski dia memahami, pada akhirnya Omnibus Law UU Ciptaker telah disahkan pada hari ini 
melalui Rapat Sidang Paripurna di Gedung DPR RI. 

Berikut pesan terbuka Menaker kepada  serikat pekerja  /buruh:  Kepada teman-teman  serikat 
pekerja  /serikat buruh  "Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU  Cipta Kerja  , 
baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami 
dengar, sudah kami pahami. 

Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan."  "Saya berupaya mencari titik 
keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan 
orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya."  "Saya paham ada di 
antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, 
hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur."  "Terkait rencana 
mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak 
memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid masih tinggi, masih belum 
ada vaksinnya."  "Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Cipta Kerja  ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, 
outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama. 

Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100 persen 
diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami 
terang benderang."  "Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. 
Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-
anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat."  "Saya mengajak kita kembali duduk 
bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi 
yang masih nganggur. 

Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. 

Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan."  DPR telah 
mengesahkan Omnibus Law RUU  Cipta Kerja  menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, 
Senin (5/10/2020). 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan 
persetujuan dari semua peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan, RUU  Cipta Kerja  dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. 
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RUU  Cipta Kerja  terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat 
kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai 
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," tutur dia. 
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Narasumber 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian 
dikatakan bahwa hasil dari RUU ini kurang optimal 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Tanpa membuka keran impor saja, daya 
saing komoditas pertanian kita sulit dikendalikan. PAN menilai bahwa pengendalian harga 
komoditas pertanian yang dapat melindungi konsumen dan petani sekaligus, belum menjadi 
agenda dalam RUU Ciptaker 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Moral hazard muncul akibat dari 
pengakuan sepihak dari UMK tersebut. Padahal, kehalalannya belum bisa dipastikan 
kebenarannya. Harusnya RUU Ciptaker ini bisa mengatur lebih spesifik terkait dengan labelisasi 
produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal 
64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan akan melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak 
terproteksi dengan fasilitas-fasilitas yang telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Penghasilan yang diterima bisa berada di 
bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja 
profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa 

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib 
membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui 
skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja 

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib 
membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui 
skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan beban pemberi kerja, kata 
Saleh Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih lanjut. Sebab skema JKP ini direncanakan juga 
akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 
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Ringkasan 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna, Senin 
(5/10). Dalam sidang ini, ada 6 fraksi yang menyatakan setuju bila RUU Ciptaker disahkan 
menjadi Undang-Undang. 

 

8 CATATAN PAN TERKAIT UU CIPTA KERJA 

Merdeka.com -  Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang pada sidang 
paripurna, Senin (5/10). Dalam sidang ini, ada 6 fraksi yang menyatakan setuju bila RUU Ciptaker 
disahkan menjadi Undang-Undang. 

Sementara itu ada dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (  PKS  ). Serta ada satu fraksi, yakni yaitu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang 
menyetujui disahkannya RUU PKS ini, namun dengan catatan kritis. 

Catatan kritis dari Fraksi PAN itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. 
Saleh mengatakan, catatan kritis itu dibuat agar kelahiran UU Ciptaker bisa membawa 
kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. 

Dia mengatakan bahwa PAN menilai pembahasan RUU Ciptaker terlalu tergesa-gesa serta minim 
partisipasi publik. Padahal menurutnya, penyusunan aturan turunannya perlu menyerap aspirasi 
publik secara luas. 

"Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa hasil dari RUU ini kurang optimal," 
kata Saleh saat menyampaikan pandangan fraksinya pada sidang paripurna (5/10). 

Bila dilihat dari sektor kehutanan, lanjut Saleh, fraksi PAN menilai bahwa aturan yang ada dalam 
RUU Ciptaker masih mengesampingkan partisipasi masyarakat. Terutama dengan penghapusan 
izin lingkungan, penyelesaian konflik lahan hutan, masyarakat adat dan perkebunan sawit, serta 
tumpang tindih antara areal hutan dengan izin konsesi pertambangan. 

Sementara itu, pada sektor pertanian, Fraksi PAN meminta pemerintah untuk tidak membuka 
keran impor pangan dari luar negeri terlalu lebar. Menurutnya, pemerintah harus memproteksi 
hasil produksi pangan lokal untuk meningkatkan daya saing petani. 

"Tanpa membuka keran impor saja, daya saing komoditas pertanian kita sulit dikendalikan. PAN 
menilai bahwa pengendalian harga komoditas pertanian yang dapat melindungi konsumen dan 
petani sekaligus, belum menjadi agenda dalam RUU Ciptaker," ujar Saleh. 

Poin kelima yang disampaikan PAN yakni terkait sertifikasi halal suatu produk. PAN melihat 
beberapa pasal dalam RUU Ciptaker berpeluang besar melahirkan praktik moral hazard yang 
dilakukan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Praktik moral hazard sendiri merupakan situasi 
di mana seseorang tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur. 

"Moral hazard muncul akibat dari pengakuan sepihak dari UMK tersebut. Padahal, kehalalannya 
belum bisa dipastikan kebenarannya. Harusnya RUU Ciptaker ini bisa mengatur lebih spesifik 
terkait dengan labelisasi produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui," tuturnya. 

Di bidang ketenagakerjaan, fraksi PAN belum melihat penjelasan lebih khusus mengenai aspek 
rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sebaiknya hal ini dicantumkan secara spesifik agar 
tidak multi interpretasi. 
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"Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan akan 
melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak terproteksi dengan fasilitas-fasilitas yang telah 
diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Saleh. 

Ia khawatir, perusahaan-perusahaan jadi banyak menggunakan pekerja kontrak. Padahal, kata 
dia, menggunakan pekerja kontrak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.'  Poin ketujuh yang disorot PAN yaitu isi dari Pasal 
88B yang menyebutkan bahwa upah para pekerja akan ditetapkan berdasarkan satuan waktu 
dan/atau hasil. Saleh mengatakan, ketentuan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi 
kesejahteraan pekerja/buruh. 

"Penghasilan yang diterima bisa berada di bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan 
ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa," 
tuturnya. 

Poin kedelapan yang disorot fraksi PAN yaitu terkait pesangon. PAN mengusulkan agar jumlah 
pesangon para pekerja tidak dikurangi, tetap 32 kali gaji. Namun bedanya, pesangon tersebut 
tidak dibayarkan oleh pemberi kerja saja, namun juga dibayar oleh pemerintah. 

"Saat terjadi PHK, pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan 
pemerintah membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini 
meringankan beban pemberi kerja," kata Saleh  "Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih 
lanjut. Sebab skema JKP ini direncanakan juga akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja 
Negara (APBN)," tambahnya. 

[eko]. 
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neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

neutral - Manadao (None) Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah 
Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

negative - Manadao (None) Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa serentak 
secara nasional pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penolakan atas 
disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020). 

 

RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, JUTAAN BURUH SIAP DEMO SERENTAK DI 
BERBAGAI DAERAH 

JAKARTA  - Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa 
serentak secara nasional pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk 
penolakan atas disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa yang 
diberi nama mogok nasional itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 
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tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undnag No 21 
Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah 
merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com, 
Senin (5/10/2020). 

Judicial Review  Menurut Iqbal, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh yang tergabung 
dalam sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan 
komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan 
dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja 
pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain. 

Adapun, wilayah yang akan mengikuti mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, 
Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung 
Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan 
Pasuruan. 

Kemudian, Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, 
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Lampung Selatan, 
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, 
Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, 
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan 
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Walk Out  hingga Tangisan Anggota Dewan  Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan 
menyuarakan tujuh poin RUU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan nasib buruh, antara lain 
tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh 
ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, 
waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan 
kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," pungkasnya. 

(Ari). 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

neutral - Manadao (None) Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah 
Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat 

negative - Manadao (None) Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi  serikat buruh  bakal menggelar aksi unjuk rasa serempak 
secara nasional pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penolakan atas 
disahkannya  RUU Cipta Kerja  oleh DPR RI, Senin (5/10/2020). 

 

RUU CIPTA KERJA DIKETOK PALU, JUTAAN BURUH SIAP GELAR DEMONSTRASI 

JAKARTA  - Sebanyak 32 federasi dan konfederasi  serikat buruh  bakal menggelar aksi unjuk 
rasa serempak secara nasional pada 6-8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk 
penolakan atas disahkannya  RUU Cipta Kerja  oleh DPR RI, Senin (5/10/2020). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa yang 
diberi nama mogok nasional itu dilakukan sesuai dengan UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21/2000 khususnya Pasal 4 yang 
menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan 
pemogokan. 
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"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com, Senin 
(5/10/2020). 

Menurut Iqbal, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh yang tergabung dalam sektor industi 
seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik 
dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, 
industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, 
logistik, perbankan, dan lain-lain. 

Adapun, wilayah yang akan mengikuti mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, 
Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung 
Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan 
Pasuruan. 

Kemudian, Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, 
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Lampung Selatan, 
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, 
Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, 
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan 
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tujuh poin RUU Cipta Kerja yang 
dinilai menyengsarakan nasib buruh, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan 
hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur 
hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan 
hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat 
jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," pungkasnya. (wib). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh, 
Aspirasi kalian sudah kami dengar dan pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan 
menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai 
kalangan 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-
baiknya 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan pernyataan terkait Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Ia menyebut, Sejak awal 2020 pihaknya sudah 
mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun 
secara informal. 

 

BURUH BAKAL MOGOK NASIONAL, MENAKER: LUPAKANLAH RENCANA ITU 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan pernyataan terkait Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Ia menyebut, Sejak awal 2020 pihaknya sudah 
mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun 
secara informal. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh, Aspirasi kalian sudah kami dengar dan 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan," ujar Ida dalam keterangannya, Senin 
(5/10). 
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Ida juga mengaku telah berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah 
bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak 
punya penghasilan dan kebanggaan. 

"Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," ucapnya. 

Ida mengaku paham ada di antara masyarakat yang kecewa atau belum puas. "Saya menerima 
dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih 
menganggur," tegasnya. 

Terkait rencana mogok nasional, dirinya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena 
situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid-19 
masih mencatat angka penularan yang tinggi, dan masih belum ada vaksinnya. 

"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan, banyak sekali aspirasi para pekerja dan buruh yang 
diakomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal 
upah juga masih mengakomodir adanya UMK. 

"Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. 
Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang," ungkapnya. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, lanjutnya, maka mogok menjadi tidak relevan. 
"Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan 
anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," ucapnya. 

Ida mengajak untuk kembali berdiskusi dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja 
dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Pihaknya juga menunggu kehadiran serikat 
buruh dan pekerja duduk bersama untuk berdialog, bukan di jalanan. 

"Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan," katanya. 

Editor : Dimas Ryandi  Reporter : Romys Binekasri   . 
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Narasumber 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kepada seluruh anggota, saya memohon 
persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati? 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Setujuuuu 

neutral - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Komisi III) Sebelum pemerintah yang saya 
banggakan menyampaikan pandangan, satu menit saja (untuk berikan tanggapan) 

negative - Benny K. Harman (Anggota DPR RI Komisi III) Kalau demikian kami fraksi Demokrat 
menyatakan WO 

 

Ringkasan 

Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi 
mengesahkan Omnibus Law atau Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang. 

"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di 
Kompleks DPR, Senayan. 

 

LEGISLATOR SAHKAN RUU CIPTAKER, DEMOKRAT WALK OUT 

Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi 
mengesahkan Omnibus Law atau Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang. 

"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di 
Kompleks DPR, Senayan. 
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"Setujuuuu," jawab anggota DPR yang hadir. 

Azis pun langsung mengetuk palu sidang tanda bahwa DPR telah nenyetujui UU tersebut. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out atau keluar dalam 
rapat paripurna DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja 
(Ciptaker) atau Omnibus Law, Senin (5/10). 

Keputusan Partai Demokrat untuk walk out ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi III Benny K. 
Harman. 

Sebelum menyatakan walk out (WO), Benny sempat menyampaikan interupsi dan beradu 
argumen dengan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, selaku pimpinan rapat paripurna DPR. 

"Sebelum pemerintah yang saya banggakan menyampaikan pandangan, satu menit saja (untuk 
berikan tanggapan)," kata Benny. 

Sementara itu, Azis Syamsuddin tetap tidak memberikan kesempatan kepada Benny untuk 
menginterupsi dan tetap meminta pemerintah untuk menyampaikan pandangannya. 

Merasa diperlakukan tidak layak dan tidak adil, Benny langsung menyatakan Fraksi Partai 
Demokrat WO dari sidang tersebut. 

"Kalau demikian kami fraksi Demokrat menyatakan WO," tegasnya.(RRI). 
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neutral - Herdiansyah Hamzah (dosen di Universitas Mulawarman) Iya, 30 kampus 

positive - Herdiansyah Hamzah (dosen di Universitas Mulawarman) Bagaimana mungkin sebuah 
UU dapat dibentuk tidak sesuai prosedur. Terlebih lagi, semua proses pembentukan hukum ini 
dilakukan di masa pandemi, sehingga sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk 
mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia 

negative - Herdiansyah Hamzah (dosen di Universitas Mulawarman) Mempertimbangkan 
permasalahan mendasar tersebut dan serta menyimak potensi dampak kerusakan yang akan 
ditimbulkannya secara sosial-ekonomi maka kami tegas menolak disahkannya RUU Cipta Kerja 
(Omnibus Law) 

 

Ringkasan 

Puluhan akademisi dari 30 kampus di Indonesia menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang 
baru disahkan DPR dalam sidang paripurna, Senin (5/10). Herdiansyah Hamzah, dosen di 
Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan sejauh ini tercatat ada 71 akademisi yang 
menyampaikan penolakan terhadap pegesahan RUU tersebut. Jumlahnya pun masih akan terus 
bertambah. 

 

PULUHAN AKADEMISI DARI 30 PT TOLAK RUU CIPTA KERJA 

JAKARTA--Puluhan akademisi dari 30 kampus di Indonesia menolak Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja yang baru disahkan DPR dalam sidang paripurna, Senin (5/10). Herdiansyah Hamzah, 
dosen di Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan sejauh ini tercatat ada 71 akademisi 
yang menyampaikan penolakan terhadap pegesahan RUU tersebut. Jumlahnya pun masih akan 
terus bertambah. 

Ia juga membenarkan akademisi-akademisi itu berasal dari berbagai kampus di Indonesia. 
Sejauh ini, sudah ada 30 kampus yang terdata. "Iya, 30 kampus," ujarnya melalui pesan 
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WhatsApp kepada  IDN Times  . Dikutip dari  IDN Times  , Herdiansyah mengatakan bahwa 
dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka terdapat beberapa masalah mendasar, terkait materi 
muatan pasal-pasal dalam RUU tersebut, antara lain:   

1. Sentralistik serasa gaya Orde Baru. Terdapat hampir 400an pasal yang memberikan 
kewenangan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden. 

2. Anti lingkungan hidup. Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan 
lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis risiko serta semakin 
terbatasnya partisipasi masyarakat. 

3. Liberalisasi Pertanian. Tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya 
domestik, semakin terbukanya komoditi pertanian impor, serta hapusnya perlindungan lahan-
lahan pertanian produktif. 

4. Abai terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tertentu mengedepankan prinsip semata-mata 
keuntungan bagi pelaku bisnis, sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama 
perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, hak pekerja perempuan, hak warga dan lain lain. 

5. Mengabaikan prosedur pembentukan UU. Metode 'omnibus law' tidak diatur dalam UU No.12 
Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

"Bagaimana mungkin sebuah UU dapat dibentuk tidak sesuai prosedur. Terlebih lagi, semua 
proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi, sehingga sangat membatasi upaya 
memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia," ujarnya. 

"Mempertimbangkan permasalahan mendasar tersebut dan serta menyimak potensi dampak 
kerusakan yang akan ditimbulkannya secara sosial-ekonomi maka kami tegas menolak 
disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)," katanya lagi. 

Dikutip dari SINDONews.com, para akademisi yang menandatangani penolakan terhadap 
pengesahan RUU Cipta Kerja, yaitu, Prof. Muhammad Fauzan (FH Unsoed), Prof. Susi Dwi 
Harijanti (FH Unpad), Beni Kurnia Illahi (FH Universitas Bengkulu), Hendriko Arizal (FH 
Universitas Bung Hatta), Herlambang P. Wiratraman (FH Universitas Airlangga), Satria Unggul 
W.P (FH Universitas Muhammadiyah Surabaya), Mohammad Isa Gautama (FIS Universitas Negeri 
Padang), Herdiansyah Hamzah (FH Universitas Mulawarman), Haris Retno (FH Universitas 
Mulawarman), Sri Murlianti (Fisip Universitas Mulawarman). 

Kemudian, M.H.R. Tampubolon (FH. Universitas Tadulako), Maradona (FH Universitas Airlangga), 
Fajri M. Muhammadin (FH Universitas Gadjah Mada), HS Tisnanta (FH Universitas Lampung), 
Heru Susetyo (FH Univ Indonesia), Khairani Arifin (FH Universitas Syiah Kuala), Tanius Sebastian 
(FH Universitas Parahyangan), Wendra Yunaldi (FH UMSB), Nano Susanto (Sekdes Desa Mata 
Air), Alif Raimulan (Fisip Universitas Mulawarman), Charles Simabura (FH Universitas Adalas). 

Selanjutnya, Jafar (alumni fisip Unmul), Adi Rahman (Fisip Universitas Mulawarman), Jupri (FH 
Universitas Ichsan Gorontalo), Safarni Husain (FH Universitas Mulawarman), Amelia Rizky 
Yunianty (FISIP, Universitas Mulawarman), Wiwik Harjanti (FH Universitas Mulawarman), Sonny 
Sudiar (FISIP Universitas Mulawarman), Hania Rahma (FEB UI), Tommy Sumakul ( FH Unsrat 
Manado), Hariadi Kartodihardjo (Institut Pertanian Bogor), Abdil Mughis Mudhoffir (Sosiologi 
Universitas Negeri Jakarta), Dian Noeswantari (Pusham Ubaya Surabaya), Andri G. Wibisana (FH 
Universitas Indonesia), Saiful Mahdi (FMIPA Universitas Syiah Kuala), Fachrizal Afandi (FH 
Universitas Brawijaya), Devi Rahayu (FH UTM Bangkalan), Hariadi Kartodihardjo (Institut 
Pertanian Bogor), Abdil Mughis Mudhoffir (Sosiologi Universitas Negeri Jakarta), Dian 
Noeswantari (Pusham Ubaya Surabaya) dan Joeni A. Kurniawan (FH Universitas Airlangga).. 
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News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait rencana mogok nasional, saya 
meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk 
turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Seperti diberitakan, DPR telah mengesahkan 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin 
(5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah 
mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR 
Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja 
dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 
15 bab dan 174 pasal 

negative - Ida Fauziyah (pimpinan DPR) ujar Supratman 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ujar Supratman. Bahkan masa reses tetap 
melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka yang diperuntukkan bagi serikat 
pekerja atau buruh yang akan melakukan mogok kerja nasional mulai besok hingga 8 Oktober 
2020. Dia mengatakan bahwa aspirasi serikat pekerja/buruh telah dia terima dan pahami sejak 
awal tahun ini. 

 

MENAKER BUAT SURAT TERBUKA BAGI BURUH YANG MOGOK KERJA, INI ISINYA 

JAKARTA,  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka yang diperuntukkan 
bagi serikat pekerja atau buruh yang akan melakukan mogok kerja nasional mulai besok hingga 
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8 Oktober 2020. Dia mengatakan bahwa aspirasi serikat pekerja/buruh telah dia terima dan 
pahami sejak awal tahun ini. 

Dia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah mencari titik keseimbangan terkait  Omnibus 
Law  RUU Cipta Kerja yang kini berubah menjadi undang-undang (UU). Meski dia memahami, 
pada akhirnya Omnibus Law UU Ciptaker telah disahkan pada hari ini melalui Rapat Sidang 
Paripurna di Gedung DPR RI. Berikut pesan terbuka Menaker kepada serikat pekerja/buruh:   
"Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui 
lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan."  "Saya berupaya mencari titik 
keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan 
orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah 
memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya."  "Saya paham ada di antara teman-
teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur."  "Terkait rencana mogok nasional, saya 
meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk 
turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya."  
"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

"Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah 
rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di 
rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat."  "Saya mengajak kita kembali duduk bareng. 
Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang 
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, 
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling 
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan."  
Seperti diberitakan, DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-
undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk 
palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat 
kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai 
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," tutur dia. 
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Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang 
diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam 
menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) Melaui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk 
membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan 
berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Ini yang belum pernah terjadi. 
Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa 
yang menjamin apabila terjadi PHK? 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Pekerja harus memikirkan 
produktivitas, bukan memikirkan PHK, itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif 
membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah. Baik Upah Minimum 
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota 

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Pasti kami 
sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat buruh dan 
pekerja yang masih bekerja di pabrik 

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Mereka yang 
punya uang punya kuasa, jadi sebagai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak 
mendapatkan itu dengan diberlakukannya omnibus law 

positive - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Jadi sebetulnya 
pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan generasi akan datang. Jadi 
pemerintah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per har ini 
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Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan menjadi Undang-
Undang (UU) hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian,  Airlangga Hartarto  , mengatakan UU 
Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Harapannya bisa meningkatkan 
produktivitas. 

 

MENKO AIRLANGGA BLAK-BLAKAN SOAL RAGAM KEUNTUNGAN BAGI PEKERJA 
DARI UU CIPTA KERJA 

Merdeka.com -  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan 
menjadi Undang-Undang (UU) hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian,  Airlangga Hartarto  
, mengatakan UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Harapannya bisa 
meningkatkan produktivitas. 

Dia menyebutkan, dalam UU Ciptaker, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan 
diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh. 

"Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal 
jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan 
buruh lebih produktif," ujar Menko Airlangga di Gedung DPR RI, Senin (5/10). 

Menko Airlangga menambahkan, dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa pemerintah akan 
membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan 
berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan 
memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan. 

"Melaui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau 
belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, 
formatnya adalah asuransi," ujar Menko Airlangga. 

Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga 
kerja yang terkena PHK. Sehingga, dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik 
pemerintah melalui UU Ciptaker. 

"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan 
kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?," tambahnya. 

Dia mengaku sangat meyayangkan pemikiran sekelompok organisasi buruh yang masih berpikir 
negatif dalam menanggapi perubahan aturan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja. Menurutnya, 
akan lebih baik bila para buruh maupun perusahaan bisa melihat manfaat baik dari disahkannya 
UU Ciptaker, yaitu produktivitas yang bertambah. 

"Pekerja harus memikirkan produktivitas, bukan memikirkan PHK, itu tidak tepat. Jadi selama 
perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah. 
Baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota," kata dia. 

Serikat Buruh Soal Pengesahan UU Cipta Kerja: Kami Sangat Kecewa Luar Biasa  Wakil Ketua 
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan kekecewaannya kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang. Pengesahan tersebut, dianggap terlalu cepat dan sangat merugikan buruh di tengah 
kondisi terjadi sekarang ini. 
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"Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat 
buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik," kata dia saat dihubungi, Senin (5/10). 

Dia menuturkan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja semakin menunjukan keyakinan bahwa 
sebetulnya pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Keduanya, justru berpihak kepada 
pihak-pihak tertentu seperti korporasi dan pemilik modal. 

"Mereka yang punya uang punya kuasa, jadi sebagai negara yang punya cita-cita tetapi secara 
hukum tidak mendapatkan itu dengan diberlakukannya omnibus law," kata dia. 

Menurutnya, sikap DPR hari ini betul-betul tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat yang setiap 
menit melakukan upaya untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi. 
"Tetapi betul-betul mengecewakan," singkat dia. 

Dalam pandangannya, kehadiran UU Cipta Kerja akan sangat mengerikan. Sebab, UU ini akan 
memberikan ruang yang sangat panjang untuk mengeksploitasi rakyat dan alam. 

"Jadi sebetulnya pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan generasi 
akan datang. Jadi pemerintah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya 
sendiri, per har ini," tandas dia. 

[bim]    
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negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Ada 15 bab dan 185 pasal yang 
mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal 

 

Ringkasan 

Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini, Senin 
(5/10/2020) dan membuat netizen terbagi dua. Hashtag pro dan kontra pun saling adu nyaring 
di linimasa media sosial (medsos). 

Seperti pantauan detikINET pada malam ini, netizen ramai-ramai menyuarakan penolakan 
terhadap RUU yang dinilai kontroversial tersebut. #tolakomnibuslaw, #MosiTidakPercaya, 
#GagalkanOmnibusLaw, #tolakruuciptakerja, sampai #DPRKhianatiRakyat jadi trending topic di 
Twitter. 

 

OMNIBUS LAW KETOK PALU, NETIZEN TERBAGI DUA 

Jakarta  -  Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini, 
Senin (5/10/2020) dan membuat netizen terbagi dua. Hashtag pro dan kontra pun saling adu 
nyaring di linimasa media sosial (medsos). 

Seperti pantauan detikINET pada malam ini, netizen ramai-ramai menyuarakan penolakan 
terhadap RUU yang dinilai kontroversial tersebut. #tolakomnibuslaw, #MosiTidakPercaya, 
#GagalkanOmnibusLaw, #tolakruuciptakerja, sampai #DPRKhianatiRakyat jadi trending topic di 
Twitter. 

Kendati ada yang kontra, ada juga netizen yang mengungkapkan sisi positif dari Omnibus Law 
Cipta Kerja. 

Omnibus Law Cipta Kerja disahkan berdasarkan kesepakatan yang diambil dalam rapat paripurna 
yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat 
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Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, 
Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM 
Yasonna Laoly. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sebelumnya membacakan laporan 
Baleg terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Ciptaker dilaksanakan dalam 64 
kali rapat, termasuk saat masa reses. 

Ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja, terutama UU tentang pendidikan, 
serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan. Ada pula perubahan mengenai jumlah bab dan 
pasal dalam RUU Cipta Kerja. 

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat 
kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin," ujar Supratman. 

"Ada 15 bab dan 185 pasal yang mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," 
lanjutnya. 

Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui omnibus law RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, 
menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak 
RUU Cipta Kerja. 

(agt/fay). 
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Narasumber 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saran saya tidak mogok, tapi silakan 
berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan aspirasinya, sampaikan pada 
lembaganya yang berwenang dan tidak menggelar demonstrasi yang menimbulkan kerumunan 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Kita ingin semua menjaga kesehatan, 
menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dicegah, tapi caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke 
legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara langsung dengan perwakilannya. Saya kira 
itu cara yang cukup elegan 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Lebih baik siapa perwakilannya, 
menyampaikan langsung pada institusi yang berwenang dan bisa menangani secara langsung. 
Menurut saya, ini cara yang lebih baik 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak para buruh di provinsi itu tidak melakukan 
mogok massal untuk menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
(Omnibus Law). 

 

GANJAR AJAK BURUH JATENG TIDAK MOGOK MASSAL 

Semarang -  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak para buruh di provinsi itu tidak 
melakukan mogok massal untuk menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta 
Kerja (Omnibus Law). 

"Saran saya tidak mogok, tapi silakan berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan 
aspirasinya, sampaikan pada lembaganya yang berwenang dan tidak menggelar demonstrasi 
yang menimbulkan kerumunan," katanya di Semarang, Senin. 
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Menurut Ganjar, kerumunan buruh saat melakukan aksi tersebut berpotensi memperluas 
penyebaran COVID-19. 

Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu menjelaskan jika menyampaikan aspirasi memang hak 
setiap warga negara dan tidak boleh dilarang, namun saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, 
penyampaian aspirasi harus mengedepankan protokol kesehatan. 

"Kita ingin semua menjaga kesehatan, menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dicegah, tapi 
caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara 
langsung dengan perwakilannya. Saya kira itu cara yang cukup elegan," ujarnya. 

Saat rapat rutin evaluasi penanganan COVID-19, lanjut Ganjar, Kapolda Jateng sudah 
memutuskan tidak akan memberikan izin kerumunan massa. 

Terkait dengan itu, pihaknya meminta buruh di Jateng mematuhi hal tersebut dan 
menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih tepat. 

"Lebih baik siapa perwakilannya, menyampaikan langsung pada institusi yang berwenang dan 
bisa menangani secara langsung. Menurut saya, ini cara yang lebih baik," katanya. 

Seperti diwartakan, anggota serikat pekerja nasional siap menggelar aksi mogok nasional pada 
6-8 Oktober 2020 untuk menolak beberapa poin dari RUU Cipta Kerja di sejumlah wilayah di 
Indonesia. 
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Judul Tulis surat terbuka, Menaker minta buruh pertimbangkan ulang mogok 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1766121/tulis-surat-terbuka-
menaker-minta-buruh-pertimbangkan-ulang-mogok 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2020-10-05 21:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka untuk serikat pekerja 
dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

 

TULIS SURAT TERBUKA, MENAKER MINTA BURUH PERTIMBANGKAN ULANG 
MOGOK 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka untuk serikat 
pekerja dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
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berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin malam. 

Dalam surat terbuka yang diberi judul "Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur" itu, Menaker mengatakan dia sudah berupaya mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Ia mengakui hal itu tidak mudah memang, tapi pihaknya sudah memperjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Ida juga memahami banyak di antara serikat pekerja dan buruh yang kecewa dan masih 
belum puas. 

"Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang 
masih menganggur," ujar Ida. 

Terkait rencana mogok nasional, Ida meminta agar para serikat untuk memikirkan kembali hal 
tersebut karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan dan berkumpul. Pandemi 
COVID-19 masih tinggi dan masih belum ada vaksinnya, tegasnya. 

"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Menaker Ida mengatakan, karena banyak permintaan yang telah diakomodir maka menurut dia 
mogok sudah tidak relevan. Ia meminta agar serikat pekerja dan buruh untuk tidak mengambil 
risiko yang dapat membahayakan nyawa pekerja dan keluarga mereka. 

Ida mengajak para anggota serikat pekerja dan buruh untuk kembali duduk bersama dengan 
semangat melindungi yang masih bekerja dan kini sedang menganggur. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan," tegasnya. 

Sebelumnya, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh seperti KSPI, KSPSI AGN, beberapa yang 
tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM dan aliansi serikat pekerja seperti 
GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) mengatakan akan melakukan aksi serempak mogok 
nasional pada 6-8 Oktober 2020. Mereka menentang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
yang hari ini (5/10) telah disetujui DPR menjadi udang-undang. 
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Judul Tulis surat terbuka, Menaker minta buruh pertimbangkan ulang mogok 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Surat Terbuka Menaker Ida Fauziyah bagi Buruh 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1766121/tulis-surat-
terbuka-menaker-minta-buruh-pertimbangkan-ulang-mogok 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-05 21:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama 
kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka untuk serikat pekerja 
dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

 

TULIS SURAT TERBUKA, MENAKER MINTA BURUH PERTIMBANGKAN ULANG 
MOGOK 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menulis surat terbuka untuk serikat 
pekerja dan buruh terkait rencana aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, meminta mereka 
mempertimbangkan ulang dan berbicara di meja dialog. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
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berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin malam. 

Dalam surat terbuka yang diberi judul "Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih 
Menganggur" itu, Menaker mengatakan dia sudah berupaya mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Ia mengakui hal itu tidak mudah memang, tapi pihaknya sudah memperjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Ida juga memahami banyak di antara serikat pekerja dan buruh yang kecewa dan masih 
belum puas. 

"Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang 
masih menganggur," ujar Ida. 

Terkait rencana mogok nasional, Ida meminta agar para serikat untuk memikirkan kembali hal 
tersebut karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan dan berkumpul. Pandemi 
COVID-19 masih tinggi dan masih belum ada vaksinnya, tegasnya. 

"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Menaker Ida mengatakan, karena banyak permintaan yang telah diakomodir maka menurut dia 
mogok sudah tidak relevan. Ia meminta agar serikat pekerja dan buruh untuk tidak mengambil 
risiko yang dapat membahayakan nyawa pekerja dan keluarga mereka. 

Ida mengajak para anggota serikat pekerja dan buruh untuk kembali duduk bersama dengan 
semangat melindungi yang masih bekerja dan kini sedang menganggur. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan," tegasnya. 

Sebelumnya, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh seperti KSPI, KSPSI AGN, beberapa yang 
tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM dan aliansi serikat pekerja seperti 
GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) mengatakan akan melakukan aksi serempak mogok 
nasional pada 6-8 Oktober 2020. Mereka menentang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
yang hari ini (5/10) telah disetujui DPR menjadi udang-undang. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah Kami 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya angkat suara menanggapi rencana serikat buruh 
dan pekerja yang akan melancarkan aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. 

Dalam surat yang ditulis dan diterima wartawan, Ida mengatakan bahwa dialog pembahasan 
RUU Cipta Kerja telah dimulai sejak awal tahun melalui lembaga tripatrit yang melibatkan pelaku 
usaha dan pekerja, baik secara formal maupun informal. 

 

TANGGAPI DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA, MENAKER TULIS SURAT TERBUKA 
UNTUK BURUH 

, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya angkat suara menanggapi rencana 
serikat buruh dan pekerja yang akan melancarkan aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta 
Kerja. 

Dalam surat yang ditulis dan diterima wartawan, Ida mengatakan bahwa dialog pembahasan 
RUU Cipta Kerja telah dimulai sejak awal tahun melalui lembaga tripatrit yang melibatkan pelaku 
usaha dan pekerja, baik secara formal maupun informal. 

"Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah Kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," tulis Ida dalam suratnya, Senin (5/10/2020). 
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Ida mengatakan bahwa dia telah berupaya mencari titik keseimbangan, antara perlindungan 
bagi pekerja dan upaya penciptaan kerja pada jutaan penduduk yang masih mencari pekerjaan. 
Dia tak memungkiri bahwa upaya penyeimbangan ini bukanlah perkara mudah, tetapi 
pemerintah disebutnya terus memperjuangkan hal terbaik. 

Adapun terkait rencana mogok nasional yang akan dilancarkan oleh para pekerja, Ida 
mengimbau agar para peserta dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut mengingat 
situasi pandemi Covid-19 yang memiliki risiko kesehatan. 

Berikut kutipan surat Menteri Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada serikat pekerja dan serikat 
buruh :   Surat Terbuka Menaker Ida kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh  "Hati Saya Bersama 
Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur"  Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat 
buruh,   Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal 
melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah 
Kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada 
saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 

Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 

Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. 

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. 
Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. 

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa 
menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan 
bukan menyalahkan kegelapan. 

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. kitarawatkita  Saya Ida Fauziyah  
Dan saya peduli  Ida Fauziyah  Menteri Ketenagakerjaan. 
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Ringkasan 

DPR akhirnya mengesahkan Omnibus Law  UU Cipta Kerja  , Senin (5/10). Keputusan tersebut 
diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. 

Menyikapi keputusan tersebut, sebanyak 2 juta buruh berencana menggelar aksi mogok nasional 
mulai dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Mereka menolak  Omnibus Law  UU Cipta Kerja. 

 

UU CIPTA KERJA DISAHKAN, MENAKER TULIS SURAT BUAT PEKERJA DAN 
PENGANGGUR 

Create Story   UU Cipta Kerja Disahkan, Menaker Tulis Surat Buat Pekerja dan Penganggur  
kumparanBISNIS  Konten Redaksi kumparan  DPR akhirnya mengesahkan Omnibus Law  UU 
Cipta Kerja  , Senin (5/10). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa 
Persidangan I Tahun 2020-2021. 

Menyikapi keputusan tersebut, sebanyak 2 juta buruh berencana menggelar aksi mogok nasional 
mulai dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Mereka menolak  Omnibus Law  UU Cipta Kerja. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menanggapi rencana mogok kerja tersebut dengan 
menulis surat terbuka untuk para pekerja. 

Berikut isi surat lengkap Menaker  Ida Fauziyah  untuk pekerja dan  penganggur  :  Surat Terbuka 
Menaker Ida kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh  "Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja 
dan yang Masih Menganggur"  Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh,  Sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga  
Tripartit  , maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah Kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 
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Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 

Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. 

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

secara utuh RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal 
PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih 
mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. 
Namun  bacalah  hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. 

Lupakanlah  rencana itu. Jangan ambil  resiko  membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan 
anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. 

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. 

Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang 
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, 
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling 
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. 

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. 

kitarawatkita  Saya Ida Fauziyah  Dan saya peduli   Ida Fauziyah  Pekerja  UU Cipta Kerja2020 
(c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Sejak awal 
2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga 
Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. 
Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi 
yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, 
yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tetapi kami perjuangkan 
dengan sebaik-baiknya 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau 
belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama 
mereka yang masih menganggur 

negative - Said Iqbal (None) ujarnya. Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan 
tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan 
hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur 
hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan 
hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat 
jaminan kesehatan dan pensiun 

negative - Said Iqbal (None) Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada 
pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003 

 

Ringkasan 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja telah melakukan 
dialog dengan semua lapisan terutama kalangan buruh. Hal itu dikatakan Ida dalam surat 
terbuka yang ditujukan pada buruh. 
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TULIS SURAT TERBUKA, MENAKER MINTA BURUH TAK MOGOK NASIONAL 

Merdeka.com -  Menaker Ida Fauziyah menyatakan sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja 
telah melakukan dialog dengan semua lapisan terutama kalangan buruh. Hal itu dikatakan Ida 
dalam surat terbuka yang ditujukan pada buruh. 

"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan," kata Ida dalam suratnya, Senin (5/10). 

Ida mengaku berusaha di titik tengah yang tidak hanya memihak pekerja, melainkan juga 
pengangguran. 

"Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tetapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya. 

"Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur," 
tambahnya. 

Ida meminta buruh memikirkan masak-masak sebelum melakukan mogok massal. Menurutnya, 
situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. 

"Pandemi Covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok 
itu. 

Ida mengklaim sudah banyak permintaan buruh yang diakomodir, oleh karena itu mogok 
seharusnya tidak dilakukan. 

"Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah 
rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di 
rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," tulisnya. 

"Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa 
menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan 
bukan menyalahkan kegelapan.Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat," 
ia mengakhiri suratnya. 

Bakal Mogok Nasional  Tiga puluh dua federasi dan konfederasi serikat buruh siap bergabung 
dalam unjuk rasa serempak nasional tanggal 6-8 Oktober 2020, yang diberi nama mogok 
nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said 
Iqbal. 

Said Iqbal menyebut mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya 
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan 
melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/10/2020). 
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Lebih lanjut dia menjelaskan, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh, yang meliputi buruh 
dari sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan 
komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan 
dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja 
pelabuhan, logistik, perbankan. 

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat,  Jakarta  , 
Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 
Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi 
Tenggara, Papua, dan Papua Barat," ujarnya. 

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, 
antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, 
tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur 
hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, 
karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. 

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap 
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya. 

Reporter: Delvira Hutabarat  Sumber: Liputan6.com  [eko]   Bakal Mogok Nasional... 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan 
dengan sebaik-baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. 
Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang 
masih menganggur 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid-19 masih 
tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu 
semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika 
teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan 
terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya dengan antusias menunggu kehadiran 
teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan 
tengah yang saling menenangkan. Kami sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan 
menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah  menulis surat terbuka kepada  serikat buruh  dan pekerja 
yang masih menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang  Omnibus Law  Cipta Kerja (  
Ciptaker  ). 

Dalam surat tersebut ia mengatakan pemerintah berusaha mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang menurutnya tak punya penghasilan dan kebanggaan. 
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SURAT TERBUKA MENAKER IDA UNTUK BURUH PENOLAK UU CIPTAKER 

Jakarta -  Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah  menulis surat terbuka kepada  serikat buruh  
dan pekerja yang masih menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang  Omnibus Law  Cipta 
Kerja (  Ciptaker  ). 

Dalam surat tersebut ia mengatakan pemerintah berusaha mencari titik keseimbangan antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang menurutnya tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Selain itu, Ida memaparkan sejak awal 2020 pemerintah juga telah mencoba berdialog tentang 
RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga tripartit, maupun secara informal. 

"Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham ada di 
antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, 
hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur," tuturnya dalam surat 
tersebut, Senin (5/10). 

Ida juga menanggapi rencana mogok nasional serta aksi massal yang diinisiasi para buruh 
sebagai bentuk protes atas disahkan RUU Cipta Kerja. Ia meminta para buruh memikirkan ulang 
rencana tersebut lantaran situasi dianggap tak memungkinkan untuk turun ke jalan. 

"Dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, 
untuk berkumpul. Pandemi covid-19 masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan 
ulang rencana mogok itu," imbuh Ida. 

Ia juga meminta para buruh mengkaji dan membaca kembali RUU Cipta Kerja yang disahkan 
pemerintahan secara utuh. Sebab, menurutnya, banyak aspirasi kalangan buruh yang telah 
diakomodir dalam beleid tersebut. 

Lantaran banyak hal yang telah diakomodir pula, menurut Ida, rencana mogok dan aksi massal 
menjadi tidak relevan. 

"Soal PKWT,  outsourcing,  syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga 
masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak 
mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang," 
tegas Ida. 

"Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan 
anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," sambungannya. 

Terakhir Ida mengajak buruh untuk kembali duduk bersama dengan pemerintahan dan 
berdiskusi terkait situasi ketenagakerjaan nasional dengan semangat untuk melindungi yang 
sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kami sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada 
keluarga di rumah. Tetaplah sehat," ungkapnya. 

Berikut isi lengkap surat terbuka Menaker Ida kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

"Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur"  Kepada teman-teman 
serikat pekerja/serikat buruh,  Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta 
Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian 
sudah Kami dengar, sudah Kami pahami. 
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Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama 
kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 

Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 

Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. 

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan 
terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. 
Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. 

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. 

Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. 

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. kitarawatkita  Saya Ida Fauziyah  
Dan saya peduli  Ida Fauziyah  Menteri Ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Pandemi covid-19 masih tinggi, masih 
belum ada vaksinnya 

negative - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu 
semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika 
teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat 
bahwa keberpihakan kami terang benderang 

positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Jangan ambil risiko membahayakan nyawa 
kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. Saya 
mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja 
dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur 

neutral - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Saya dengan antusias menunggu kehadiran 
teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan 
tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan 
menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat 

positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan 

neutral - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Tidak mudah memang, tapi kami 
perjuangkan dengan sebaik-baiknya 

 

Ringkasan 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai bahwa rencana mogok kerja massal sudah tidak 
relevan. Apalagi di tengah pandemi covid-19, aksi tersebut akan membahayakan nyawa. 
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Ida meminta agar serikat pekerja memikirkan hal tersebut dengan tenang. Hal itu terkait situasi 
yang jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. "Pandemi covid-19 masih 
tinggi, masih belum ada vaksinnya," ujarnya dalam surat terbuka, Senin (5/10). 

 

MENAKER: AWAS COVID-19, BURUH JANGAN MOGOK NASIONAL 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai bahwa rencana mogok kerja massal sudah tidak 
relevan. Apalagi di tengah pandemi covid-19, aksi tersebut akan membahayakan nyawa. 

Ida meminta agar serikat pekerja memikirkan hal tersebut dengan tenang. Hal itu terkait situasi 
yang jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. "Pandemi covid-19 masih 
tinggi, masih belum ada vaksinnya," ujarnya dalam surat terbuka, Senin (5/10). 

Ida meminta serijat pekerja membaca secara utuh RUU Cipta Kerja sebelum terbawa emosi. Dia 
menegaskan bahwa banyak sekali aspirasi serikat pekerja yang telah diakomodir oleh 
pemerintah. 

"Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga 
masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. 
Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang," tegas Ida. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, lanjut Ida, maka mogok dikatakan menjadi tidak relevan. 
Dia meminta serikat pekerja untuk melupakan hal tersebut. Ida meminta agar serikat pekerja 
tidak mengambil risiko yang membahayakan jiwa. 

"Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka 
wajib kita jaga agar tetap sehat. Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat 
untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur," 
ucapnya. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada 
keluarga di rumah. Tetaplah sehat," tutur Ida. 

Ia juga menyampaikan bahwa hatinya bersama dengan para pekerja baik yang masih aktif mau 
pun yang masih menganggur. Dia pun meluncurkan surat terbuka yang ditujukan kepada Serikat 
Pekerja atau Serikat Buruh yang berisikan pandangannya mengenai RUU Cipta Kerja. 

"Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui 
lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa dirinya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara 
melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih 
menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

"Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," kata Ida. 

Dia memahami bahwa beberapa pihak pasti ada yang kecewa atau belum puas. Dia pun 
menerima dan mengerti akan hal tersebut.(OL-4). 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku cukup memahami perasaan para 
pekerja dan buruh terkait keluhan dalam Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja 
disahkan. Menaker Ida membuat surat tertulis kepada wartawan yang ditujukan untuk buruh 
yang menolak UU Cipta Kerja ini. Dalam surat itu, Ida menekankan bahwa: 'Hati Saya Bersama 
Mereka'. 

 

SURAT TERBUKA MENAKER: 'HATI SAYA BERSAMA MEREKA' 

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku cukup memahami 
perasaan para pekerja dan buruh terkait keluhan dalam Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang 
baru saja disahkan. Menaker Ida membuat surat tertulis kepada wartawan yang ditujukan untuk 
buruh yang menolak UU Cipta Kerja ini. Dalam surat itu, Ida menekankan bahwa: 'Hati Saya 
Bersama Mereka'. 

Berikut surat  Menaker Ida Fauziyah  kepada rekan pekerja dan buruh:  Kepada teman-teman 
serikat pekerja/serikat buruh. 

Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui 
lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 

Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 
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Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. 

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

RUU Cipta Kerja  ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, 
outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih 
mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. 
Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. 
Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. 

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa 
menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan 
bukan menyalahkan kegelapan. 

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. Kita rawat kita. 

Saya Ida Fauziyah d  an saya peduli  Ida Fauziyah  Menteri Ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Pada gelombang V ini, kami serahkan 
sisa data peserta yang telah tervalidasi sebanyak 578.230 dan ditambah data susulan sebanyak 
40.358 data nomor rekening peserta 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jadi total data peserta yang lolos 
validasi dan sesuai dengan kriteria Permenaker diserahkan berjumlah total 12.418.588 data 
pekerja 

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Penyerahan data gelombang V ini 
merupakan hasil tindak lanjut dari data pekerja yang tidak lolos validasi perbankan untuk 
kemudian datanya diperbaharui dan disampaikan kembali kepada BPJAMSOSTEK 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kondisi ini ditengarai terjadi karena 
berbagai faktor, seperti kondisi geografis Indonesia dimana perusahaan peserta berada di daerah 
terpencil, sehingga mempersulit koordinasi dalam mengumpulkan data. Selain koordinasi, 
kepemilikan rekening bank bagi pekerja di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi, terlebih penerimaan gaji disinyalir masih dibagikan secara manual 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan RI) Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan 
atas kerja kerasnya telah mengumpulkan dan melakukan validasi data nomor rekening pekerja 
yang berhak mendapatkan subsidi gaji atau upah 

neutral - Novri Annur (Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Tegal) Kami mengharapkan momentum ini 
dapat meningkatkan kesadaran dari pemilik badan usaha dan perusahaan guna 
mengikutsertakan seluruh pekerjanya ikut dalam program perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah kepesertaan BPJAMSOSTEK secara 
nasional 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan data nomor rekening pekerja untuk 
gelombang terakhir kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu, (30/09). Hal ini 
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merupakan komitmen bersama antara Kemnaker dengan BPJAMSOSTEK, untuk secara bertahap 
menyerahkan data nomor rekening pekerja yang terbagi dalam 5 gelombang. 

 

BSU GELOMBANG TERAKHIR DISERAHKAN BPJAMSOSTEK KE KEMNAKE 

TEGAL  - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan data nomor rekening pekerja 
untuk gelombang terakhir kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu, (30/09). Hal ini 
merupakan komitmen bersama antara Kemnaker dengan BPJAMSOSTEK, untuk secara bertahap 
menyerahkan data nomor rekening pekerja yang terbagi dalam 5 gelombang. 

Penyerahan data dimulai akhir Agustus 2020, dengan jumlah data yang diserahkan sebanyak 2,5 
juta data nomor rekening pekerja, yang disampaikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo 
di Istana Negara. Kemudian, dilanjutkan pada gelombang II BPJAMSOSTEK menyerahkan 3 juta 
data peserta yang dilaksanakan pada awal September. 

Penyerahan data gelombang III diberikan satu minggu setelahnya, dengan jumlah 3,5 juta data 
pekerja. Kemudian seminggu setelahnya pada gelombang IV sebanyak 2,8 juta data diserahkan 
BPJAMSOSTEK kepada Kemnaker. Untuk gelombang V, diserahkan kepada Kemnaker pada 
tanggal 29 September 2020 dan sehari berselang kembali diserahkan data nomor rekening 
peserta gelombang V susulan pada 30 September 2020. 

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto di Jakarta melalui press 
release kepasa suaramerdeka.com perwakilan Tegal, Senin (5/10). Menurut dia, pihaknya 
sebelumnya telah menyampaikan total 11,8 juta data pekerja peserta BPJAMSOSTEK yang 
terbagi dalam 4 gelombang. "Pada gelombang V ini, kami serahkan sisa data peserta yang telah 
tervalidasi sebanyak 578.230 dan ditambah data susulan sebanyak 40.358 data nomor rekening 
peserta," ungkapnya. 

Dia mengatakan, penyerahan secara berkala ini dilakukan untuk mempermudah proses 
rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan 
program BSU. "Jadi total data peserta yang lolos validasi dan sesuai dengan kriteria Permenaker 
diserahkan berjumlah total 12.418.588 data pekerja," tuturnya. 

Agus mengingatkan, setiap data nomor rekening yang diserahkan telah melakukan tahapan 
validasi berlapis agar sasaran penerima BSU ini tepat sasaran. Tahapan berlapis yang dimaksud 
adalah proses validasi perbankan yaitu keaktifan nomor rekening pekerja. Kemudian validasi 
kesesuaian data dengan kriteria dari Kemnaker yang kemudian dilanjutkan dengan proses 
validasi ketunggalan data di BPJAMSOSTEK. 

"Penyerahan data gelombang V ini merupakan hasil tindak lanjut dari data pekerja yang tidak 
lolos validasi perbankan untuk kemudian datanya diperbaharui dan disampaikan kembali kepada 
BPJAMSOSTEK," terangnya. 

Berbagai upaya, lanjut dia, telah dilakukan BPJAMSOSTEK dalam merangkul perusahaan dan 
pekerja dalam melakukan pengkinian data, seperti melakukan sosialisasi ataupun pendekatan 
langsung ke perusahaan, hingga pemberitahuan secara personal melalui layanan SMS (Short 
Message Service/Pesan Singkat) langsung ke telepon seluler peserta. Melalui pendekatan 
personal via SMS yang berisi tautan unik, memungkinkan peserta untuk langsung melakukan 
pengkinian data. Namun peserta yang mendapatkan SMS ini hanya bagi peserta yang non aktif 
terhitung periode Juni 2020 dan setelahnya. 

Hingga gelombang V penyerahan BSU ini, masih lanjutnya, BPJAMSOSTEK berhasil 
mengumpulkan 14,8 juta data nomor rekening pekerja dan setelah dilakukan validasi berlapis 
menjadi 12,4 juta data pekerja. Terdapat 1,8 juta data yang dinyatakan tidak sesuai dengan 
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kriteria yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 tahun 2020. Selain itu juga terdapat sekitar 
600 ribu data yang tidak berhasil dikonfirmasi ulang. 

"Kondisi ini ditengarai terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi geografis Indonesia dimana 
perusahaan peserta berada di daerah terpencil, sehingga mempersulit koordinasi dalam 
mengumpulkan data. Selain koordinasi, kepemilikan rekening bank bagi pekerja di daerah 
terpencil juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, terlebih penerimaan gaji disinyalir 
masih dibagikan secara manual," jelas Agus. 

Selain isu tersebut, Agus mengindikasikan, permasalahan klasik terkait pelaporan data upah oleh 
perusahaan juga masih terjadi. Hal ini memaksa BPJAMSOSTEK harus ekstra selektif dalam 
melakukan validasi terkait kesesuaian data dengan kriteria Kemnaker. 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, berterima kasih atas kinerja BPJAMSOSTEK karena 
telah berhasil mengumpulkan data nomor rekening pekerja. "Terima kasih kepada BPJS 
Ketenagakerjaan atas kerja kerasnya telah mengumpulkan dan melakukan validasi data nomor 
rekening pekerja yang berhak mendapatkan subsidi gaji atau upah," tuturnya. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hingga hari ini bantuan subsidi 
gaji/upah Tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38 persen, Tahap 
II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen, Tahap III tersalurkan 
kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen; dan Tahap IV telah tersalurkan kepada 
1.836.177. Sementara untuk Tahap V sedang dalam proses untuk penyaluran dana hingga 
ditransfer ke rekening pekerja. 

Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Tegal, Novri Annur menambahkan, pihaknya berharap 
momentum ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap 
pekerja. 

"Kami mengharapkan momentum ini dapat meningkatkan kesadaran dari pemilik badan usaha 
dan perusahaan guna mengikutsertakan seluruh pekerjanya ikut dalam program perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah kepesertaan 
BPJAMSOSTEK secara nasional," pungkasnya.. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziah (MENTERI Ketenagakerjaan) Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog 
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. 
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami 
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari 
berbagai kalangan 

neutral - Ida Fauziah (MENTERI Ketenagakerjaan) Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan 
dengan sebaik-baiknya 

negative - Ida Fauziah (MENTERI Ketenagakerjaan) Pandemi covid-19 masih tinggi, masih belum 
ada vaksinnya 

negative - Ida Fauziah (MENTERI Ketenagakerjaan) Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu 
semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika 
teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat 
bahwa keberpihakan kami terang benderang 

positive - Ida Fauziah (MENTERI Ketenagakerjaan) Jangan ambil risiko membahayakan nyawa 
kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. Saya 
mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja 
dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur 

neutral - Ida Fauziah (MENTERI Ketenagakerjaan) Saya dengan antusias menunggu kehadiran 
teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan 
tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan 
menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat 

 

Ringkasan 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziah melayangkan surat terbuka kepada Serikat Pekerja atau 
Serikat Buruh usai disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU dalam Rapat 
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Paripurna DPR. Dalam surat itu, Ida menegaskan bahwa hatinya bersama dengan para pekerja 
baik yang masih aktif mau pun yang masih menganggur. 

 

RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, MENAKER TULIS SURAT "CINTA" UNTUK BURUH 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziah melayangkan surat terbuka kepada Serikat Pekerja atau 
Serikat Buruh usai disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU dalam Rapat 
Paripurna DPR. Dalam surat itu, Ida menegaskan bahwa hatinya bersama dengan para pekerja 
baik yang masih aktif mau pun yang masih menganggur. 

"Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui 
lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan," ungkapnya dalam surat terbuka, 
Senin (5/10). 

Ida menambahkan, dirinya berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah 
bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak 
punya penghasilan. 

"Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," kata Ida. 

Dia memahami bahwa beberapa pihak pasti ada yang kecewa atau belum puas. Dia pun 
menerima dan mengerti akan hal tersebut. 

Menanggapi soal rencana mogok nasional yang akan berlangsung besok, Ida meminta agar 
serikat pekerja memikirkan hal tersebut dengan tenang. Hal itu terkait situasi yang jelas tidak 
memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. 

"Pandemi covid-19 masih tinggi, masih belum ada vaksinnya," ujarnya  Ida meminta serikat 
pekerja membaca secara utuh RUU Cipta Kerja sebelum terbawa emosi. Dia menegaskan bahwa 
banyak sekali aspirasi serikat pekerja yang telah diakomodir oleh pemerintah. 

"Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga 
masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. 
Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang," tegas Ida. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, lanjut Ida, maka mogok dikatakan menjadi tidak relevan. 
Dia meminta serikat pekerja untuk melupakan hal tersebut. Ida meminta agar serikat pekerja 
tidak mengambil risiko yang membahayakan jiwa. 

"Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. Mereka 
wajib kita jaga agar tetap sehat. Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat 
untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur," 
ucapnya. 

"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya 
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang 
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan. Salam sayang saya kepada 
keluarga di rumah. Tetaplah sehat," pungkas Ida. (OL-7). 
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Ringkasan 

Pasca-disahkannya omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, 
gelombang penolakan diungkapkan sebagian besar elemen buruh di sejumlah daerah di 
Indonesia. Mencermati penolakan buruh ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
menyampaikan Surat Terbuka Menaker Ida kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Senin 
(5/10/2020). 

 

OMNIBUS LAW DITOLAK, MENAKER SAMPAIKAN SURAT TERBUKA 

Jakarta: Pasca-disahkannya omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, 
gelombang penolakan diungkapkan sebagian besar elemen buruh di sejumlah daerah di 
Indonesia. 

Mencermati penolakan buruh ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
menyampaikan Surat Terbuka Menaker Ida kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Senin 
(5/10/2020). 

"Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur"  Kepada teman-teman 
serikat pekerja/serikat buruh,  Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta 
Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian 
sudah Kami dengar, sudah Kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi 
bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 

Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 
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Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. 

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 

Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu. Jangan ambil resiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di rumah. 
Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. 

Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa 
menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan 
bukan menyalahkan kegelapan. 

Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat. kitarawatkita  Saya Ida Fauziyah 
Dan saya peduli  Ida Fauziyah  Menteri Ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar 
dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, 
untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya, pertimbangkan ulang 
rencana mogok itu 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak 
mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. 
Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana 
itu 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat 
untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya 
dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-
baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima 
dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur 

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Mogok 
kerja memang hak dasar pekerja/dan buruh yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Namun, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara Serikat 
Pekerja/Buruh dengan Perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi 

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Dalam 
situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan PHK, 
akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan 

positive - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Secara 
umun RUU ini mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi 
produktivitas dan daya saing dan relatif rendah dibanding negara lain. Menyikapi RUU Cipta Kerja 
ini Serikat Pekerja/Buruh seharusnya berani keluar pola pikir konvensional,membawa 
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pekerja/buruh yang berdaya saing dengan skill dan kompotensi yang mampu menyesuaikan 
dengan teknologi terkini 

positive - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Harapan 
kami agar Serikat Pekerja/Buruh dapat bersama sama membangun perekonomian,meningkatkan 
kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran yang terkena PHK dan 
dirumahkan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (  Menaker  ) Ida Fauziyah meminta kepada serikat pekerja di seluruh 
Indonesia untuk mengurungkan niat mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. "Terkait rencana 
mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak 
memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, masih belum 
ada vaksinnya, pertimbangkan ulang rencana mogok itu," kata Ida dalam Surat Terbukanya 
kepada Serikat pekerja/buruh, Senin (5/10/2020). 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH TULIS SURAT TERBUKA, MINTA MOGOK KERJA 
DIBATALKAN 

Jakarta -  Menteri Ketenagakerjaan (  Menaker  ) Ida Fauziyah meminta kepada serikat pekerja 
di seluruh Indonesia untuk mengurungkan niat mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. "Terkait 
rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas 
tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, masih 
belum ada vaksinnya, pertimbangkan ulang rencana mogok itu," kata Ida dalam Surat 
Terbukanya kepada Serikat pekerja/buruh, Senin (5/10/2020). 

Ia meminta agar serikat pekerja membaca secara utuh RUU Cipta Kerja ini, lantaran menurut 
Ida banyak sekali aspirasi serikat pekerja yang telah diakomodir. Seperti soal Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama, 
sedangkan terkait upah juga masih mengakomodir adanya UMK. 

"Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. 
Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. Karena sudah banyak yang 
diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana itu," ujar  Menaker  . 

Dirinya menyarankan jangan mengambil resiko yang membahayakan nyawa baik nyawa istri, 
suami dan anak-anak di rumah. Ia pun mengajak serikat pekerja untuk kembali duduk bersama, 
untuk berdialog membahas isu terkait diresmikannya RUU Cipta Kerja menjadi UU. 

"Saya mengajak kita kembali duduk bareng. Dengan semangat untuk melindungi yang sedang 
bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu 
kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan," katanya. 

Menaker  optimis selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Dan pihaknya 
sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan, dan mencari titik 
keseimbangan, antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada 
jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. 

Demikian Menteri Ida menjelaskan kepada Seikat pekerja bahwa sejak awal 2020 pihaknya mulai 
berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara 
informal. Aspirasi serikat pekerja sudah didengar dan dipahami. "Tidak mudah memang, tapi 
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kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa 
atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama 
mereka yang masih menganggur," pungkas  Menaker  . 

Dunia usaha menyayangkan rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan serikat pekerja pada 
6-8 Oktober 2020. Sebab, hal itu semakin menunjukkan kepada calon investor bahwa tenaga 
kerja kita kurang produktif dan kompetitif. 

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, jika 
Serikat Pekerja/Buruh akan tetap memaksakan mogok kerja dengan unjuk rasa, diprediksikan 
tidak akan efektif dan takut mendapatkan sanksi lantaran aksi mogok kerja yang ilegal atau tidak 
sah. "Mogok kerja memang hak dasar pekerja/dan buruh yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal 
antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan atas masalah hubungan industrial yang 
terjadi," kata Sarman kepada Senin (5/10/2020). 

Ia menjelaskan, lalu SP/SB wajib memberitahukan 7 hari kerja sebelum mogok secara tertulis 
kepada pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja. Diluar ketentuan tersebut diatas tidak sah dan jika 
pekerja/buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut diatas maka pengusaha dapat memberikan 
sanksi. 

"Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan 
PHK, akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan," jelasnya. 

Kata Sarman, harusnya Serikat Pekerja/Buruh mengutamakan kepentingan yang lebih luas dan 
strategis demi masa depan ekonomi Indonesia dan nasib pekerja/buruh dan jutaan 
pengangguran. 

Lantaran, RUU Cipta Kerja dirancang menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang 
menghambat transformasi ekonomi nasional selama ini, seperti obesitas regulasi, rendahnya 
daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. 

Jelasnya, RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional 
sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7-6 persen dengan target 
Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 - 3 juta/tahun.2 dari 3 halaman  Lalu, peningkatan 
kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan Produktivitas Pekerja, yang 
berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Investasi 
sebesar 6,6-7,0 persen yang akan menciptakan lapangan kerja baru. 

Dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang 
mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen. 

"Secara umun RUU ini mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi 
produktivitas dan daya saing dan relatif rendah dibanding negara lain. Menyikapi RUU Cipta Kerja 
ini Serikat Pekerja/Buruh seharusnya berani keluar pola pikir konvensional,membawa 
pekerja/buruh yang berdaya saing dengan skill dan kompotensi yang mampu menyesuaikan 
dengan teknologi terkini," ujarnya. 

Sehingga kita tidak lagi terjebak dengan issu Upah akan tetapi upah akan disesuaikan dengan 
kompetensi atau skill pekerja. Jika dalam RUU Cipta Kerja ini masih ada hal hal yang dianggap 
belum sesuai dengan keinginan Serikat Pekerja/Buruh tentu masih dapat di masukkan dalam 
aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. 

"Harapan kami agar Serikat Pekerja/Buruh dapat bersama sama membangun 
perekonomian,meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran 
yang terkena PHK dan dirumahkan," pungkasnya. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah  pada hari ini, Senin 5 Oktober 2020 
menuliskan surat terbuka kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Hal ini setelah  Rancangan 
Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin 
(5/10/2020). Isi surat terbuka tersebut adalah:  Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat 
buruh. 

 

SURAT TERBUKA MENAKER IDA KE SERIKAT BURUH, BERISI PERMOHONAN DAN 
RASA SAYANG 

JAKARTA  -  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah  pada hari ini, Senin 5 Oktober 
2020 menuliskan surat terbuka kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Hal ini setelah  
Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  disahkan dalam Rapat Paripurna 
DPR, Senin (5/10/2020). Isi surat terbuka tersebut adalah:  Kepada teman-teman serikat 
pekerja/serikat buruh. 

Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui 
lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah Kami 
pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang 
sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. 

Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi 
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan 
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan 
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. 

Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi 
jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih tinggi, 
masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. 



 

528 
 

Judul Puan Persilakan yang Tak Puas UU Cipatker AjukanJudicial Review 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/10/05/337/2288863/puan-
persilakan-yang-tak-puas-uu-cipatker-ajukan-judicial-review 

Jurnalis Abdul Rochim, 

Tanggal 2020-10-05 20:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi 
saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut 
dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia 

positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun 
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan 
Indonesia 

 

Ringkasan 

DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang 
tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). 

 

PUAN PERSILAKAN YANG TAK PUAS UU CIPATKER AJUKANJUDICIAL REVIEW 

JAKARTA  - DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
(RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi 
pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). 

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan 
akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan 
kepentingan rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung 
Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Ia menyatakan, pengesahan UU tersebut melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara 
terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun 
dalam jangka panjang. 
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"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang 
lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," kata Puan. 

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis 
Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang 
Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi 
Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara 
virtual. 

Sementara dari unsur pemerintah hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Sofyan Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri UMKM Teten Masduki, dan Menteri Pekerjaan 
Umum Basuki Hadimudjono. 

Diketahui, pengsahan UU Ciptaker memunculkan penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, dua 
fraksi di DPR yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak. Begitu pula sejumlah elemen 
buruh. Termasuk penolakan dari berbagai kalangan yang diungkapkan melalui kolom komentar 
dalam akun media sosial baik facebook, Twitter, maupun Youtube DPR RI yang menyiarkan 
langsung Rapat Paripurna pengesahan UU Ciptaker. 

(aky). 
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positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun 
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan 
Indonesia 

neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi 
saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut 
dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

DPR bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU melalui 
proses yang dinilai sebagian kalangan kontroversial. Namun Ketua DPR  Puan Maharani  
mengatakan, RUU ini telah dapat diselesaikan Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang 
intensif dan terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka 
pendek maupun dalam jangka panjang. 

 

UU CIPTA KERJA TAK PUASKAN SEMUA PIHAK, PUAN PERSILAKAN JUDICIAL 
REVIEW 

JAKARTA  - DPR bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU 
melalui proses yang dinilai sebagian kalangan kontroversial. Namun Ketua DPR  Puan Maharani  
mengatakan, RUU ini telah dapat diselesaikan Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang 
intensif dan terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka 
pendek maupun dalam jangka panjang. 

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang 
lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," ujar Puan dalam pidato 
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di Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (5/10/2020). 

Menurut Ketua DPP PDIP ini, apabila UU ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum 
sempurna maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU 
tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni  
judicial review  ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan 
akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan 
kepentingan rakyat Indonesia," katanya. 

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis 
Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang 
Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi 
Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara 
virtual. 

Sementara dari unsur pemerintah hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Sofyan Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri UMKM Teten Masduki, dan Menteri Pekerjaan 
Umum Basuki Hadimudjono. 

Diketahui, pengsahan UU Ciptaker memunculkan penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, dua 
fraksi di DPR yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak. Begitu pula sejumlah elemen 
buruh. Termasuk penolakan dari berbagai kalangan yang diungkapkan melalui kolom komentar 
dalam akun media sosial baik facebook, Twitter, maupun Youtube DPR RI yang menyiarkan 
langsung Rapat Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja. 

(muh). 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak 
pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan 
penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program penciptaan wirausaha ini bertujuan 
menciptakan lapangan kerja atau usaha bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan 
berkelanjutan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua program tersebut juga guna 
mendukung produk-produk kreatif industri kecil yang pada akhirnya dapat membantu 
masyarakat survive di masa covid-19, bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) meluncurkan program pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman Sosial (  JPS  ). Tujuannya, meringankan 
beban masyarakat dan pekerja yang terdampak pandemi  covid-19. 

 

SYARAT IKUT PROGRAM JPS KEMENAKER 

Jakarta -  Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) meluncurkan program pengembangan 
dan perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman Sosial (  JPS  ). Tujuannya, 
meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak pandemi  covid-19. 

"Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan 
perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta 
penurunan daya beli masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan 
resmi, yang dikutip dari  Antara,  Senin (5/10). 
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Kemenaker mencantumkan syarat untuk program JPS Kemenaker ini. Ia mengungkapkan 
program JPS Kemenaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha. 
Tujuannya, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan 
berkelanjutan. 

"Program penciptaan wirausaha ini bertujuan menciptakan lapangan kerja atau usaha bagi 
masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan," ucapnya. 

Selain itu, terdapat program padat karya. Program ini merupakan program pemberdayaan 
masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur. Bentuk programnya 
sendiri yakni kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat 
dengan melibatkan banyak tenaga kerja. 

Menurut Ida, kedua program itu merupakan stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil untuk 
meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di 
sekitar. Penerima bantuan tersebut akan mendapatkan pembekalan pelatihan berkelanjutan 
didampingi langsung oleh Kemenaker. 

"Kedua program tersebut juga guna mendukung produk-produk kreatif industri kecil yang pada 
akhirnya dapat membantu masyarakat survive di masa covid-19, bahkan menjadi kekuatan 
ekonomi baru di daerah," ujarnya. 

Per 2 Oktober, Kemenaker melalui Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 
telah menyalurkan bantuan program TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 
39.700 orang. Kemenaker juga telah menyalurkan bantuan kepada 1.091 kelompok padat karya 
dengan melibatkan 21.820 orang. 
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SUASANA RAPAT PENGESAHAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Rapat Paripurna tersebut membahas 
berbagai agenda salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-
undang. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly 
(kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat 
kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri 
ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto 
bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat Paripurna tersebut membahas 
berbagai agenda salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-
undang. (c)2020 Liputan6.com/Johan Tallo. 
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PENGESAHAN UU CIPTA KERJA 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly 
(kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat 
kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri 
ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto 
bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA 
FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.. 
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positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya 
mohon persetujuan. Bisa disepakati? 

 

Ringkasan 

Meski menuai polemik, Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat 
paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di gedung Nusantara DPR, Komplek 
Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, 
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sementara 
perwakilan pemerintah yang hadir fisik di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

MESKI MENUAI POLEMIK, DPR SAHKAN RUU CIPTA KERJA JADI UNDANG-UNDANG 

Meski menuai polemik, Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. 

Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di 
gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

"Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?" tanya 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna. 

"Setuju," jawab para anggota dewan. 
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Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Azis mempersilahkan Ketua Panja Baleg DPR 
Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir 
terkait  RUU Cipta Kerja  . 

Setelah itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyampaikan 
pandangan akhir terkait RUU tersebut. 

Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, 
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. 

Sementara perwakilan pemerintah yang hadir fisik di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Kemudian, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Teten Masduki, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. 

Rapat paripurna diikuti 318 anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual, dari total anggota 
sebanyak 575 orang. 

Dengan kata lain, ada 257 anggota dewan tidak mengikuti rapat tersebut. 

Saat akan disahkannya  RUU Cipta Kerja  , Fraksi Demokrat menyatakan keluar atau walk out 
dari jalannya rapat paripurna. 

Diketahui,  RUU Cipta Kerja  memiliki 15 Bab yang terdiri 185 pasal, mulai dibahas sejak 20 April 
2020 hingga 3 Oktober 2020. 

RUU Cipta Kerja disetujui tujuh fraksi untuk disahkan dan dua menolak yaitu Fraksi Demokrat 
serta Fraksi PKS. 
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positive - Airlangga Hartarto (Coordinating Minister of Economy) We are now working to handle 
COVID-19, which has had a significant impact on the global and national economy. There were 
43,600 regulations that needed to be sorted out before the pandemic and our competitiveness 
is also lagging behind in ASEAN 

positive - Didik Mukrianto (Democratic Party) Delay the bill. Look at the public opposition 
everywhere. The workers are suffering a lot from the COVID-19 crisis 

 

Ringkasan 

The government and the House of Representatives passed on Monday the controversial omnibus 
bill on job creation into law, sooner than its initial plan of Thursday, despite mounting opposition 
to the bill over its feared impact on the environment and labor rights. 

 

OMNIBUS BILL ON JOB CREATION PASSED INTO LAW DESPITE OPPOSITION 

The government and the House of Representatives passed on Monday the controversial omnibus 
bill on job creation into law, sooner than its initial plan of Thursday, despite mounting opposition 
to the bill over its feared impact on the environment and labor rights. 

The final draft of the bill, a copy of which was obtained by  The Jakarta Post  , is 905 pages long 
and contains 185 articles in 15 chapters. The law aims to improve bureaucratic efficiency and 
cut red tape, particularly in regard to business permits and investment. 

In a plenary session on Monday, led by Deputy House Speaker Azis Syamsuddin of the Golkar 
Party, House Legislation Body (Baleg) chairman Supratman Andi Agtas said that the deliberation 
of the bill had taken place from April 20 to Oct. 3, adding that lawmakers and the government 
had been holding meetings, even on weekends, to expedite the deliberation. 
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"The deliberation was careful enough until the end. All factions paid attention to workers' rights 
in the decision-making process," the Gerindra Party politician said. 

A number of President Joko "Jokowi" Widodo's Cabinet members were present during the 
plenary, including Coordinating Economic Minister Airlangga Hartarto, Finance Minister Sri 
Mulyani Indrawati, Manpower Minister Ida Fauziyah, Law and Human Rights Minister Yasonna 
Laoly and Home Minister Tito Karnavian. 

Airlangga said the law was necessary as the country needed to increase employment and improve 
the business climate following the pandemic. 

"We are now working to handle COVID-19, which has had a significant impact on the global and 
national economy. There were 43,600 regulations that needed to be sorted out before the 
pandemic and our competitiveness is also lagging behind in ASEAN," Airlangga, who is also the 
Golkar Party chairman, said. 

The law is also seen as necessary by the government since the country's economy shrank by 
5.32 percent in the second quarter this year, and is widely expected to record the first economic 
contraction since the 1998 Asian financial crisis this year. 

Police telegram urges control over protests against controversial jobs bill  Seven House factions 
have conveyed their approval of the bill, which is one of Airlangga's flagship programs, namely 
the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Golkar, Gerindra, the NasDem Party, the 
National Awakening Party (PKB), the National Mandate Party (PAN) and the United Development 
Party (PPP). 

Two other factions - the Democratic Party and the Prosperous Justice Party (PKS) - have rejected 
to the bill, with the former walking out of the plenary meeting. 

"Delay the bill. Look at the public opposition everywhere. The workers are suffering a lot from 
the COVID-19 crisis," Didik Mukrianto of the Democratic Party said. 

Ahead of Monday's plenary, social media users expressed their frustrations over the bill by writing 
posts with the hashtags  #DPRRIKhianatiRakyat  (#HouseBetraysThePeople),  
#BatalkanOmnibusLaw  (#CancelTheOmnibusLaw) and  #MosiTidakPercaya  
(#VoteOfNoConfidence). 

Civil society organizations, grouped in a coalition calling itself the Indonesian People's Faction 
(FRI), have also voiced their disappointment, saying the state has turned a blind eye to popular 
opposition to the controversial bill, which the FRI believes only accommodates business interests. 

Among the coalition members are several labor groups, student organizations and NGOs, 
including the Indonesian Legal Aid Institute (YLBHI), the Mining and Advocacy Network (JATAM), 
the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), the Indonesian People's Coalition for 
Fisheries Justice (KIARA) and the Indigenous People's Alliance of the Archipelago (AMAN). 

"We've [issued] a vote of no confidence. The people demand an end to the deliberation and a 
cancellation of the job creation bill. The government and House have betrayed the people and 
the 1945 Constitution," the coalition said in a written statement on Monday. 

Labor groups on the same day held protests against the bill in several locations as the police 
prevented them holding a mass rally in front of the House compound in Senayan, Central 
Jakarta.. 
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neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI 
)) (Diundang Jokowi) tadi malam 

neutral - Said Iqbal (Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) Intinya proses 
pertimbangan lah. Nanti Andi Gani yang akan memfollowupnya 

negative - Said Iqbal (Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) Tawaran Wamen? 
Nggak, nggak ada 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 
2020-2021 di Gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Sementara itu, sebelum pengesahan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (  
KSPSI  ) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (  KSPI  ) Said 
Iqbal pada Senin siang menyambangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko 
Widodo (  Jokowi  ). 

Kedatangan Andi Gani dan Said Iqbal juga menyusul kabar keduanya diangkat menjadi Wakil 
Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 

OMNIBUS LAW DISAHKAN DI DPR, DUA KETUA SERIKAT BURUH DITAWARI POSISI 
WAMEN? 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 
2020-2021 di Gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). 
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Sementara itu, sebelum pengesahan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (  
KSPSI  ) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (  KSPI  ) Said 
Iqbal pada Senin siang menyambangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko 
Widodo (  Jokowi  ). 

Kedatangan keduanya bertemu Jokowi diketahui untuk membahas RUU Cipta Kerja. Diketahui 
Andi dan Said merupakan kedua pimpinan organisasi buruh yang menolak RUU Ciptaker. 

Andi mengaku kedatangannya mendapat undangan dari Jokowi. 

"(Diundang Jokowi) tadi malam," ujar Andi kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan. 

Sementara, Said Iqbal menyampaikan Jokowi masih mempertimbangkan tuntutan para buruh 
dalam RUU cipta Kerja. Pun dia kemudian menyerahkan kepada Andi Gani untuk memberikan 
penjelasan kepada awak media. 

"Intinya proses pertimbangan lah. Nanti Andi Gani yang akan memfollowupnya," ucap Said saat 
dikonfirmasi Suara.com, Senin (5/10/2020). 

Kedatangan Andi Gani dan Said Iqbal juga menyusul kabar keduanya diangkat menjadi Wakil 
Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

"Tawaran Wamen? Nggak, nggak ada," kata Iqbal seraya tertawa.. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak 
pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan 
penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua program tersebut juga guna 
mendukung produk-produk kreatif industri kecil yang pada akhirnya dapat membantu 
masyarakat survive di masa COVID-19, bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) meluncurkan program pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman Sosial (  JPS  ). Hal itu dilakukan sebagai 
salah satu upaya penanganan pandemi  covid-19  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengungkapkan program JPS diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja 
yang terdampak pandemi virus corona. 

 

KEMENAKER BERI JPS DEMI CIPTAKAN WIRAUSAHA SAAT CORONA 

Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) meluncurkan program pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman Sosial (  JPS  ). Hal itu dilakukan sebagai 
salah satu upaya penanganan pandemi  covid-19  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengungkapkan program JPS diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja 
yang terdampak pandemi virus corona. 

"Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan 
perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta 
penurunan daya beli masyarakat," kata Ida dalam keterangan yang dikutip dari  Antara  , Senin 
(5/10). 
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Ida menerangkan program JPS Kemenaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk 
penciptaan wirausaha dan padat karya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi 
masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. 

Selain itu, terdapat pula program Padat Karya yang merupakan program pemberdayaan 
masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur, melalui kegiatan 
pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak 
tenaga kerja. 

Menurut Ida, kedua program merupakan stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil untuk 
meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di 
sekitar, untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual di pasar domestik. 

"Kedua program tersebut juga guna mendukung produk-produk kreatif industri kecil yang pada 
akhirnya dapat membantu masyarakat survive di masa COVID-19, bahkan menjadi kekuatan 
ekonomi baru di daerah," ujar Ida. 

Penerima bantuan tersebut akan mendapatkan pembekalan pelatihan berkelanjutan didampingi 
langsung oleh Kemenaker. 

(sfr/age). 
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positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya 
mohon persetujuan. Bisa disepakati? 

 

Ringkasan 

Meski menuai polemik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat 
paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di gedung Nusantara DPR, Komplek 
Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020) petang. 

Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, 
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sementara 
perwakilan pemerintah yang hadir yaitu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri 
Agaria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah. 

 

AKHIRNYA DPR SAHKAN RUU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, HANYA 
DEMOKRAT DAN PKS YANG MENOLAK 

Meski menuai polemik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. 

Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di 
gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020) petang. 

"Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?" tanya 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna. 
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"Setuju," jawab para anggota dewan. 

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Azis mempersilakan Ketua Panja Baleg DPR 
Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir 
terkait  RUU Cipta Kerja  . 

Setelah itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyampaikan 
pandangan akhir terkait RUU tersebut. 

Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, 
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. 

Sementara perwakilan pemerintah yang hadir yaitu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; 
Menteri Agaria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Kemudian, Menkumham, Yasonna Laoly; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, Teten Masduki, dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif. 

Rapat paripurna diikuti 318 anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual, dari total anggota 
sebanyak 575 orang. Dengan kata lain, ada 257 anggota dewan tidak mengikuti rapat tersebut. 

Saat akan disahkannya RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat menyatakan keluar atau walk out dari 
jalannya rapat paripurna. 

Diketahui,  RUU Cipta Kerja  memiliki 15 Bab yang terdiri 185 pasal, mulai dibahas sejak 20 April 
2020 hingga 3 Oktober 2020. 

RUU Cipta Kerja disetujui tujuh fraksi untuk disahkan dan dua menolak yaitu Fraksi Demokrat 
serta Fraksi PKS. 

(tribunnews/seno tri sulistriyono). 
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Judul DPR Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan Jadi UU 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak dan dengar 
bersama, mohon persetujuan dalam forum paripurna. Bisa disepakati? 

neutral - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) Setuju 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Rapat dilakukan dari Senin-Minggu, dari Siang 
hingga malam 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-
undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah 

 

Ringkasan 

DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi 
undang-undang dalam Rapat  Paripurna  , Senin (5/10/2020).  Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin 
selaku pimpinan sidang sebelum mengetuk palu menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi. 

Diketahui, rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua 
DPR Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian total anggota DPR 
yang hadir dalam rapat paripurna ini sebanyak 318 dari 575 anggota dewan baik secara fisik dan 
virtual.  Sementara itu hadir juga dari utusan pemerintah pusat yaitu Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi, Menteri Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

 

DPR SETUJU RUU CIPTA KERJA DISAHKAN JADI UU 

DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi 
undang-undang dalam Rapat  Paripurna  , Senin (5/10/2020). 
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Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin selaku pimpinan sidang sebelum mengetuk palu menanyakan 
persetujuan kepada seluruh fraksi. 

"Berdasarkan yang telah kita simak dan dengar bersama, mohon  persetujuan  dalam forum 
paripurna. Bisa disepakati?" tanya Azis. 

"Setuju," jawab anggota yang hadir, Azis lantas mengetuk palu. 

Sebelumnya, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan, pembahasan RUU tersebut 
telah dilakukan secara detail dan dilakukan dalam 64 kali rapat pembahasan. 

"Rapat dilakukan dari Senin-Minggu, dari Siang hingga malam," katanya. 

Andi menjelaskan, terkait hasil pembahasan  RUU  Cipta Kerja, merupakan RUU yang disusun 
dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Serta 
berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU terkait. 

"Berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar 
inventarisasi masalah," kata kata Andi. 

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita. 

Diketahui, rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua 
DPR Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian total anggota DPR 
yang hadir dalam rapat paripurna ini sebanyak 318 dari 575 anggota dewan baik secara fisik dan 
virtual. 

Sementara itu hadir juga dari utusan pemerintah pusat yaitu Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi, Menteri Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com. 
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Narasumber 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Dalam rapat kerja badan legislasi, 7 
fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang Cipta kerja disampaikan 
kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat II dan rapat paripurna 
DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Adapun dua fraksi yakni Fraksi Partai 
Demokrat dan Fraksi Partai kerja Sehat Sejahtera menolak RUU Cipta kerja dilanjutkan dalam 
tahap pembicaraan kedua dalam rapat paripurna hari ini 

neutral - Peserta sidang (None) Setuju 

negative - Azis Syamsuddin (pimpinan sidang Paripurna) Telah kita ketahui bersama bahwa 
pandangan pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat 1 menerima dengan catatan. 
Fraksi PAN menyatakan menolak sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 
mengacu pada pasal 164 yang disampaikan tadi maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan 
pandangan pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna ini bisa disepakati? 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Perekonomian) Bersama para menteri terkait 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua kerja sama yang baik dalam proses 
pembahasan RUU Cipta kerja ini 

neutral - Peserta sidang (None) Setuju 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, telah mengesahkan Rancangan 
Undang-undang  Cipta Kerja  menjadi Undang-undang Cipta Kerja. Rapat pengesahan ini 
dilakukan pada Senin sore, 5 Oktober 2020.  Dalam rapat ini hadir secara fisik sejumlah menteri 
terkait, seperti Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri 
Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Memkumham Yasonnal Laoly, 
dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif  Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti 
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Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Tuang Sofyan A Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Teten 
Masduki dan ada juga yang hadir secara virtual Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri 
Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

 

TOK, RUU CIPTA KERJA DISAHKAN JADI UNDANG-UNDANG 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, telah mengesahkan Rancangan 
Undang-undang  Cipta Kerja  menjadi Undang-undang Cipta Kerja. Rapat pengesahan ini 
dilakukan pada Senin sore, 5 Oktober 2020. 

Dalam rapat ini hadir secara fisik sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Perekonomian 
Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri 
Tenaga Kerja Ida Fauziah, Memkumham Yasonnal Laoly, dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif  
Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan 
Tata Tuang Sofyan A Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan ada juga yang hadir 
secara virtual Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas menyampaikan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 
Supratman mengatakan, badan legislasi bersama pemerintah RI telah melaksanakan rapat 
sebanyak 64 kali 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja dan 6 kali rapat tim perumus dan tim 
sinkronisasi. 

"Dalam rapat kerja badan legislasi, 7 fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU 
tentang Cipta kerja disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam tahap pembicaraan 
tingkat II dan rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang," 
ujarnya di Gedung DPR, Senin 5 Oktober 2020. 

"Adapun dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai kerja Sehat Sejahtera menolak 
RUU Cipta kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan kedua dalam rapat paripurna hari ini," 
katanya. 

Meskipun Supratman telah mengatakan 7 Fraksi menerima dan 2 Fraksi menolak, namun 
pimpinan sidang Paripurna Azis Syamsuddin memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi 
menyampaikan pandangannya. Setelah 9 Fraksi menyampaikan pandangannya 6 fraksi setuju 
secara bulat, 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 Fraksi menolak. 

"Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara 
bulat 1 menerima dengan catatan. Fraksi PAN menyatakan menolak sehingga berdasarkan 
mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu pada pasal 164 yang disampaikan tadi maka 
pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan pandangan fraksi di dalam forum rapat 
paripurna ini bisa disepakati?" tanya Azis  Serempak sebagian peserta rapat mengatakan "Setuju"  
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah, mengapresiasi dengan 
pengesahan tersebut. Dia pun berharap UU ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan 
ekonomi membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. 

"Bersama para menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua kerja 
sama yang baik dalam proses pembahasan RUU Cipta kerja ini," tambahnya. 

Setelah Airlangga menyampaikan pendapat akhirnya, Azis kembali menanyakan anggota yang 
hadir untuk pengesahan RUU Ciptaker ini. Peserta yang hadir kembali memberikan penegasan  
"Setuju," ujar peserta Sidang Paripurna DPR diiringi ketukan palu dari pimpinan sidang.. 
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Narasumber 

negative - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) 6 Fraksi menerima, 1 menerima dengan catatan 
dan 2 menolak. Mengacu pada pasal 164, pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. 
Sepakat? 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Ciptaker ini 
diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. Rapat paripurna ini 
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Adapun pembahasan RUU Ciptaker ini semula 
menjadi agenda keempat, namun dimajukan menjadi agenda kedua. 

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. Seperti 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hingga Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah. 

 

SAH! RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA JADI UU 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Ciptaker ini 
diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. 

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Adapun pembahasan RUU 
Ciptaker ini semula menjadi agenda keempat, namun dimajukan menjadi agenda kedua. 

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. Seperti 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
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Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hingga Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah. 

Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU Ciptaker. Ke-6 fraksi tersebut yakni 
PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai 
Persatuan Pembangunan. 

Sementara itu, ada satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni Partai Amanat Nasional. 
Dan dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

"6 Fraksi menerima, 1 menerima dengan catatan dan 2 menolak. Mengacu pada pasal 164, 
pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat?," ujar Azis diiringi sengan ketokan palu, 
di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Sebelum diputuskan sebenarnya, rapat sempat memanas. Sebab fraksi Demokrat kekeuh untuk 
menolak dan meminta agar RUU Ciptaker ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih dalam. 
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Narasumber 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebanyak 72,8 persen 
setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22,3 
persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab 

neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Termasuk di antara 
sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen), dan Menteri 
Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen) 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen), Menteri 
BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen) 

neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Selama setahun 
periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi 
hingga mencapai 64,7 persen 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Masih terus naiknya 
kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik 
kelemahan Presiden Jokowi 

Ringkasan 

Hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center yang dilakukan 11-20 September 2020, 
salah satunya menghasilkan kesimpulan bahwa publik menginginkan agar Presiden Joko Widodo 
atau  Jokowi  melakukan reshuffle di kabinetnya.  Survei yang dilakukan melalui telepon dengan 
mengambil 1.200 responden, dan dengan margin of error sebesar +-2,9 persen pada tingkat 
kepercayaan 95 persen ini, juga memuat beberapa pembantu Presiden  Jokowi  yang dinilai tak 
bekerja baik. 

SURVEI VOXPOPULI: PRESIDEN JOKOWI DIMINTA RESHUFFLE KABINET 

Hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center yang dilakukan 11-20 September 2020, 
salah satunya menghasilkan kesimpulan bahwa publik menginginkan agar Presiden Joko Widodo 
atau  Jokowi  melakukan reshuffle di kabinetnya. 
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"Sebanyak 72,8 persen setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang 
kinerjanya buruk, hanya 22,3 persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab," 
kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad, seperti dilansir dari  Antara  
, Senin (10/5/2020). 

Survei yang dilakukan melalui telepon dengan mengambil 1.200 responden, dan dengan margin 
of error sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen ini, juga memuat beberapa 
pembantu Presiden  Jokowi  yang dinilai tak bekerja baik. 

Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan 
penilaian di bawah 1 persen. 

"Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 
persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen)," jelas Dika. 

Menteri-menteri Presiden  Jokowi  lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 
persen), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama 
(0,4 persen), dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 

Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen). 

Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak 
menjawab 3,0 persen. 

"Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 
(25,3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 
(13,0 persen)," kata Dika. 

Sementara itu, Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik 
kepada Presiden Jokowi masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi Covid-19. 

"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih 
menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen," kata Dika. 

Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi 
terbaik. Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah, seperti pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara 
bertahap. Meski demikian, lanjut dia, masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak 
puas. 

"Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak 
PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi," katanya. Sementara, sisanya 4,7 persen tidak 
tahu atau tidak menjawab. 

 

  



 

554 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Alhamdulillah sore ini 
undang undang tersebut diketok oleh DPR 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 
undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Terdapat 7 undang-undang dari 
rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU nomer 40 tahun 1999 tentang pers 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Dan terakhir undang-undang nomor 20 
tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna 
pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Wakil 
Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya menerima 
RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 
dua diantaranya menolak. 

Diketahui rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR 
Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian total anggota DPR yang 
hadir dalam rapat paripurna ini sebanyak 318 dari 575 anggota dewan baik secara fisik dan 
virtual.  Sementara itu hadir juga dari utusan pemerintah pusat yaitu Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Meneri Keuangan  Sri Mulyani  , 
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi, Menteri Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 
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TOK, DPR SAHKAN RUU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna 
pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. 

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya 
menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan 
catatan, dan dua diantaranya menolak. 

"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!," 
kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI,  Jakarta  , Senin (5/10). 

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut 
baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah 
melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang 
konstruktif. 

"Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia. 

Selanjutnya  Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memparkan hasil 
pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta Senin (5/10). 
Andi mengatakan pembahasan tersebut telah dilakukan sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja dan 
56 kali rapat panja. Andi menjelaskan terkait hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, merupakan 
RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 
pasal. Serta berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU terkait. 

"Berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar 
inventarisasi masalah," kata kata Andi. 

Kemudian pembahasan DIM dilakukan oleh panja secara intensif tetap mengedepankan prinsip 
musyawarah untuk mufakat dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Oktober 2020. 
Selanjutnya terdapat 7 undang-undang dari RUU tersebut yang dikeluarkan. 

"Terdapat 7 undang-undang dari rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU 
nomer 40 tahun 1999 tentang pers," ungkap Andi. 

Kedua yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, ketiga kata Andi yaitu UU 
nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Keempat yaitu undang-undang nomor 12 tahun 
2012 tentang pendidikan tinggi. Selanjutnya kelima, undang-undang nomor 20 tahun 2013 
tentang pendidikan kedokteran dan keenundang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang 
kebidanan. 

"Dan terakhir undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian 
kesesuaian," papar Andi. 

Diketahui rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR 
Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian total anggota DPR yang 
hadir dalam rapat paripurna ini sebanyak 318 dari 575 anggota dewan baik secara fisik dan 
virtual. 

Sementara itu hadir juga dari utusan pemerintah pusat yaitu Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Meneri Keuangan  Sri Mulyani  , 
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi, Menteri Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. [bim]      
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Narasumber 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Bahkan masa reses tetap melakukan 
rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR 

positive - Airlangga (None) Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan 
regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang 
menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai 
instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk 
disahkan menjadi undang-undang? 

 

Ringkasan 

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui Rapat 
Paripurna, Senin (5/10/2020). 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan 
persetujuan dari seluruh peserta rapat. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

 

DPR SAHKAN "OMNIBUS LAW" UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui Rapat 
Paripurna, Senin (5/10/2020). 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan 
persetujuan dari seluruh peserta rapat. 
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Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat 
paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. 

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan 
pimpinan DPR," tutur dia. 

Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja 
dalam rapat paripurna. 

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan 
pemerintah setuju. 

Menurutnya, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. 

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu 
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat 
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan 
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga. 

Setelah pemaparan Airlangga, Azis Syamsuddin mengambil persetujuan pengesahan RUU Cipta 
Kerja. Ia menanyakan kesepakatan para peserta rapat paripurna. 

"Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Azis. 

"Setuju," jawab anggota yang hadir dalam Rapat paripurna. 
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neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kepada seluruh anggota, saya memohon 
persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati? 

negative - Marwan Cik Asan (juru bicara Fraksi Demokrat) Sehingga pembahasan pasal-per pasal 
tidak mendalam 

negative - Marwan Cik Asan (juru bicara Fraksi Demokrat) Terutama sila keadilan sosial ke arah 
ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik 

negative - Marwan Cik Asan (juru bicara Fraksi Demokrat) Berdasarkan argumentasi di atas maka 
Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak hal perlu dibahas lagi secara 
komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat 
selanjutnya? 

neutral - Peserta rapat (None) Setuju. 

 

Ringkasan 

Rapat Paripurna DPR  RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi 
mengesahkan  Omnibus Law  Rancangan Undang Undang  (RUU) Cipta Kerja  menjadi Undang 
Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi 
demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil. Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung 
perwakilan pemerintah, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

 

DPR RESMI SAHKAN OMNIBUS LAW CIPTAKER 

Rapat Paripurna DPR  RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi 
mengesahkan  Omnibus Law  Rancangan Undang Undang  (RUU) Cipta Kerja  menjadi Undang 
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Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi 
demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil. 

"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa 
disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di 
Kompleks DPR, Senayan, Jakarta. 

"Setujuuuu," sahut mayoritas anggota yang hadir. 

'Tok,' bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut. 

Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota 
dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Sebagian lain mengikuti rapat 
secara daring. 

Berdasarkan pantauan  CNNIndonesia.com  , mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui 
pengesahan RUU Ciptaker ini. 

Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. 
Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker. 

Dalam pandangan mini fraksi, Partai Demokrat menyebut mekanisme pembahasan RUU Cipta 
Kerja yang ideal. 

Demokrat menilai RUU Cipta Kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru. "Sehingga 
pembahasan pasal-per pasal tidak mendalam," kata juru bicara Fraksi Demokrat Marwan Cik 
Asan. 

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila. 
"Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu 
neoliberalistik," ujar dia. 

Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja memiliki cacat baik secara substansial maupun 
prosedural. Marwan mengungkapkan dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja tidak melibatkan 
masyarakat, pekerja, dan civil society. 

"Berdasarkan argumentasi di atas maka Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak 
hal perlu dibahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, 
berkeadilan sosial," ujar dia. 

Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung perwakilan pemerintah, di antaranya Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly. 

RUU Cipta Kerja mulai dibahas DPR dan pemerintah pada April 2020. Sepanjang pembahasannya 
RUU Ciptaker mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil. 

Elemen buruh, aktivis HAM dan lingkungan, serta gerakan prodemokrasi menolak pengesahan 
RUU Ciptaker karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan. 

RUU Ciptaker juga dituding lebih memihak korporasi, namun DPR dan pemerintah terus 
melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker. 

Pada Sabtu (3/10), DPR dan pemerintah akhirnya menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja di tingkat I atau tingkat badan legislasi (baleg) DPR, untuk selanjutnya disahkan 
di rapat paripurna.Pada masa pandemi pembahasan RUU Ciptaker dikebut. DPR dan pemerintah 
bahkan menggelar rapat di hotel demi merampungkan pembahasan ini. 
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Keputusan tingkat I diambil dalam rapat terakhir panitia kerja RUU Omnibus Law Cipta Kerja di 
DPR pada Sabtu malam. Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan daring antara 
lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah. 

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Menteri ESDM Arifin Tasrif 
serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. 

"Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat selanjutnya?" kata Ketua Baleg Supratman 
Andi Agtas. 

"Setuju." tutur para peserta rapat. 

Hanya ada dua fraksi yang menolak dalam pengambilan keputusan tingkat I yakni Fraksi Partai 
Demokrat dan Fraksi PKS. 

Sedianya RUU Ciptaker akan disahkan dalam Rapat Paripurna Kamis, 8 Oktober mendatang. 
Namun secara tiba-tiba DPR dan pemerintah mempercepat agenda pengesahan RUU 
kontroversial ini. 

Elemen buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional sebagai respons atas 
pengesahan RUU Ciptaker oleh pemerintah dan DPR. 

(mts/wis). 
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Narasumber 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Namun seluruh fraksi dewan menaruh 
perhatian dan sungguh-sungguh bagaimana kepastian akan hak-hak pekerja selalu menjadi 
perhatian, menjadi perjuangan dalam proses pengambilan keputusan dalam tingkat panja 

positive - Airlangga Hartarto (None) Yang lebih penting adalah manfaat yang akan didapat 
masyarakat setelah berlakunya UU Cipta Kerja 

negative - Airlangga Hartarto (None) Dalam pemberian pesangon, pemerintah menerapkan 
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan 
Kecelakaan Kerja), JKm (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) 
serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha 

positive - Airlangga Hartarto (None) Selain itu, adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas 
untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan 
Pemerintah 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan  Omnibus Law  Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR 
RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021.  Pengesahan tersebut diwarnai interupsi dari 
Fraksi Demokrat dan PKS. Bahkan di pertengahan rapat, Partai Demokrat memutuskan untuk 
keluar dari ruang rapat alias  walk out  . 

 

TOK! DPR SAHKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan  Omnibus Law  Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR 
RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. 
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"Berdasarkan fraksi, 6 menerima, 1 menerima dengan catatan, dan 2 menolak. Mengacu pada 
Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!" ujar Wakil Ketua 
DPR RI Azis dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10). 

Pengesahan tersebut diwarnai interupsi dari Fraksi Demokrat dan PKS. Bahkan di pertengahan 
rapat, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari ruang rapat alias  walk out  . 

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg)  DPR  RI Supratman Andi  Agtas  mengatakan, dari 
sembilan fraksi, tujuh fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja itu disahkan sebagai UU. Sementara dia 
fraksi yang menolak yaitu Fraksi Demokrat dan PKS. 

"Namun seluruh fraksi dewan menaruh perhatian dan sungguh-sungguh bagaimana kepastian 
akan hak-hak pekerja selalu menjadi perhatian, menjadi perjuangan dalam proses pengambilan 
keputusan dalam tingkat panja," jelasnya. 

Berikut Poin-Poin Kesepakatan DPR dan Pemerintah   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja dapat mendorong  debirokratisasi  . Sehingga 
pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan  NSPK  
(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan penggunaan sistem  elektronik  . 

"Yang lebih penting adalah manfaat yang akan didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta 
Kerja," kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (5/10). 

Dia melanjutkan,  RUU Cipta Kerja  akan mampu meningkatkan perlindungan kepada pekerja. 
Misalnya adanya kepastian dalam pemberian pesangon. 

"Dalam pemberian pesangon, pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKm (Jaminan 
Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) serta tidak menambah beban 
iuran dari pekerja atau pengusaha," tegasnya. 

Selain itu, nantinya juga ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilakukan oleh 
pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat 
JKK, JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. 

Dalam pengaturan jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat 
melakukan jam kerja yang umum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akan 
memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan digital, termasuk untuk 
Industri 4.0 dan ekonomi digital. 

Airlangga juga menyatakan, jika persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam 
UU Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang 
telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

Sedangkan bagi pelaku usaha, disebut Airlangga akan mendapat manfaat yang mencakup 
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan 
berbasis risiko dan penerapan standar. 

Pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan dengan baik, akan 
meningkatkan daya saing dan produktivitas. Bahkan pelaku usaha juga akan mendapatkan 
insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian 
pelayanan dalam rangka investasi. 

"Selain itu, adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan 
mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah," kata Airlangga. 
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Pelaku usaha juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan 
penerapan  ultimum  remedium  yang berkaitan dengan sanksi. Di mana pelanggaran 
administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan 
akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana. 

Poin-Poin yang Ditolak Buruh  Pertama, RUU Cipta Kerja menghapus upah minimum 
kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (  UMSK  ). 
Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di 
setiap kota/kabupaten berbeda-beda. 

Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan  UMSK  
dilakukan di tingkat nasional. 

Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan 
dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak 
atau kontrak seumur hidup. 

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi 
masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. 

Kelima, jam kerja yang  eksploitatif  atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para 
buruh . 

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi 
Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan 
menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah 
buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh   Ketujuh, terancam hilangnya 
jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup. 

Omnibus Law  DPR  RUU Cipta Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 
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neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati 
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi 
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003 

 

Ringkasan 

Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan 
unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama  mogok nasional. Belakangan, berbagai 
elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam 
pemogokan. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal  menjelaskan, mogok nasional 
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat 
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

 

INI TUJUH ALASAN BURUH TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan 
unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama  mogok nasional  . 

Belakangan, berbagai elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut 
serta dalam pemogokan. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal  menjelaskan, mogok nasional 
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
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di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat 
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin 
(5/10/2020). 

Disampaikan Said Iqbal, sebelumnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak  
Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  klaster ketenagakerjaan. 

Isu tersebut terkait dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, 
karyawan kontrak seumur hidup,  outsourcing  seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah 
atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak  outsourcing  . 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," 
katanya. 

Tapi terhadap tiga isu tersebut, harus diperiksa kembali kalimat yg dituangkan kedalam pasal 
RUU Cipta Kerja, apakah merugikan buruh atau tidak. 

Namun demikian, terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh Indonesia menolak keras dan tidak 
menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama 
DPR yang ditolak oleh buruh adalah:  Pertama. UMK bersyarat dan UMSK dihapus. Buruh 
menolak keras kesepakatan ini. 
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Ringkasan 

Kementrian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) meluncurkan program pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Program ini memiliki tujuan 
yang serupa dengan Prakerja, yakni untuk mengurangi  pengangguran  akibat pandemi COVID-
19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam keterangan resmi yang dikutip  kumparan  pada 
Senin (5/10) menyatakan bahwa JPS ini terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan 
Padat Karya. Program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha bertujuan menciptakan 
lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan. 

 

APA ITU JPS KEMENAKER YANG DISEBUT DAPAT MEMPERLUAS KESEMPATAN 
KERJA? 

Kementrian Ketenagakerjaan (  Kemenaker  ) meluncurkan program pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Program ini memiliki tujuan 
yang serupa dengan Prakerja, yakni untuk mengurangi  pengangguran  akibat pandemi COVID-
19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam keterangan resmi yang dikutip  kumparan  pada 
Senin (5/10) menyatakan bahwa JPS ini terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan 
Padat Karya. Program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha bertujuan menciptakan 
lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan. 

Sedangkan Padat Karya adalah program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para 
penganggur dan setengah penganggur. Melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan 
sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. 

Program tersebut diharap dapat meningkatkan kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan 
sumber daya yang ada dan menyulapnya sebagai produk bernilai  ekonomi  . 
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Penyaluran JPS Kemenaker telah memasuki tahap 1 di bulan ini. Kemenaker melalui Direktorat 
Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja per 2 Oktober 2020 telah menyalurkan bantuan 
untuk program TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang, dan 
1.091 kelompok padat karya dengan melibatkan 21.820 orang. 

Nantinya penerima bantuan akan mendapat pembekalan pelatihan berkelanjutan dan didampingi 
langsung dari Kemnaker. 

(ERA)  Kemenaker  Ekonomi  Pengangguran2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 
1.1.289. 
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positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia 
Kerja (Panja) secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk 
mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April s/d 3 Oktober 2020 

 

Ringkasan 

Panitia Kerja (Panja) di Badan Legislasi (Baleg)  DPR  bersama dengan pemerintah, telah 
menyelesaikan tugasnya dalam membahas  Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang 
Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  dalam waktu 5 bulan saja. Padahal, RUU ini mencakup ketentuan 
dalam 79 UU. 

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan ada 15 kesepakatan pokok dalam Panja 
RUU Ciptaker baik itu dikeluarkannya 7 UU sampai penambahan ketentuan baru. Dia 
memaparkan, RUU tentang Ciptaker merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan 
metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang berdampak terhadap 1.203 
Pasal dari 79 UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

 

RUU CIPTA KERJA LAHIRKAN 15 KESEPAKATAN POKOK 

Panitia Kerja (Panja) di Badan Legislasi (Baleg)  DPR  bersama dengan pemerintah, telah 
menyelesaikan tugasnya dalam membahas  Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang 
Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  dalam waktu 5 bulan saja. Padahal, RUU ini mencakup ketentuan 
dalam 79 UU. 

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan ada 15 kesepakatan pokok dalam Panja 
RUU Ciptaker baik itu dikeluarkannya 7 UU sampai penambahan ketentuan baru. Dia 
memaparkan, RUU tentang Ciptaker merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan 
metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang berdampak terhadap 1.203 
Pasal dari 79 UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 
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"Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detail, intensif, dan tetap 
mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April s/d 3 
Oktober 2020," kata Supratman dalam laporannya Baleg di Rapat Paripurna DPR di Kompleks 
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). (   RUU Cipta Kerja Disahkan Sore Ini  )  Politikus 
Partai Gerindra ini memaparkan, hal-hal pokok yang mengemuka dan mendapatkan perhatian 
secara cermat dalam pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati, antara lain: 

a. Dikeluarkannya 7 UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU 40/1999 tentang Pers; UU 
20/2003 tentang Pendidikan Nasional; UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen; UU 12/2012 
tentang Pendidikan Tinggi; UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran; UU 4/ 2019 tentang 
Kebidanan; dan UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

b. Ditambahkan 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Jo UU 16/2009; UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan Jo UU 36/2008; 
UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah 
Jo. UU 42/2009; dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

c. Kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), 
kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); kemudahan dalam 
mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) Perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang 
mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM;   
d. Sertifikasi halal, dimana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan 
bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga 
Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri; (   YLBHI: 
RUU Cipta Kerja Disahkan, Korban Bakal Berjatuhan  ). 
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positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Untuk melaksanakan pengambilan keputusan 
atas Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Cipta Kerja. Perkenankan kami atas nama Badan 
Legislasi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, 
yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Yang dilakukan mulai hari Senin sampai 
dengan Minggu (weekend) dari pagi sampai dengan malam (dini hari) bahkan nasa resespun 
tetap melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar gedung DP 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Pelaksanaan rapat ditengah-tengah Pandemi 
Covid-19 tentunya juga mengalami katerbatasan, hambatan, dan kendala yang harus dihadapi, 
namun berkat dukungan, semangat, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh anggota 
Baleg, khususnya anggota panja bersama Pemerintah dan DPD hambatan/kendala yang dihadapi 
dapat dilalui dengan baik, 

 

Ringkasan 

Badan Legislasi (Baleg) DPR membacakan laporan pembahasan  Rancangan Undang-Undang 
Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)  yang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Baleg 
DPR bersama dengan pemerintah. RUU kontroversial ini beres dibahas dalam 64 kali rapat yang 
dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan juga di waktu reses. 

 

RUU CIPTAKER DIKEBUT DALAM 64 KALI RAPAT SELAMA SEMINGGU NONSTOP 

Badan Legislasi (Baleg) DPR membacakan laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Baleg 
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DPR bersama dengan pemerintah. RUU kontroversial ini beres dibahas dalam 64 kali rapat yang 
dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan juga di waktu reses. 

“Untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Cipta 
Kerja. Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan 
Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf 
g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi 
Agtas dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020). (Baca juga infografis: Demi Investor 
Omnibus Law Ciptaker Soal Pesangon PHK Bakal Diubah) 

Politikus Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah (Bamus) 
kepada Baleg untuk melakukan pembahasan RUU tentang Ciptaker, maka Baleg bersama 
Pemerintah dan DPD telah melaksanakan Rapat sebanyak 64 kali, 2 kali Rapat Kerja, 56 kali 
Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Timus/Timsin. “Yang dilakukan mulai hari Senin sampai dengan 
Minggu (weekend) dari pagi sampai dengan malam (dini hari) bahkan nasa resespun tetap 
melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR,” paparnya. (Baca juga: 
UU Cipta Kerja Ciptakan Lapangan Kerja Baru saat Pandemi Covid-19) 

Menurut pria yang akrab disapa Maman ini, meskipun pelaksanaan rapat dilakukan dengan 
jadwal yang ketat, namun pelaksanaan rapat tetap mengikuti Protokol Covid-19 dengan ketat, 
yaitu pembatasan waktu rapat setiap sesi pembahasan, ruangan rapat selalu dibersihkan dengan 
penyemprotan/pengasapan disinfektan, penyinaran dengan sinar UVD dan secara berkala 1 kali 
dalam seminggu dilakukan swab-test untuk anggota Panja, staf, dan Tim Pendukung.  

“Pelaksanaan rapat ditengah-tengah Pandemi Covid-19 tentunya juga mengalami katerbatasan, 
hambatan, dan kendala yang harus dihadapi, namun berkat dukungan, semangat, dan rasa 
tanggung jawab yang tinggi dari seluruh anggota Baleg, khususnya anggota panja bersama 
Pemerintah dan DPD hambatan/kendala yang dihadapi dapat dilalui dengan baik,” terang 
Maman. 
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neutral - Lukman Edy (Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI)) Kita mesti 
mengapresiasi gagasan dan inisiatif Presiden Jokowi melakukan omnibus law untuk melahirkan 
Undang-Undang Cipta Kerja, serta mendukung sepenuhnya untuk melakukan langkah-langkah 
menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya iklim investasi yang kondusif 

positive - Lukman Edy (Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI)) Masa Depan Ekonomi 
Pasca Pandemi 

neutral - Lukman Edy (Mantan politikus Senayan) Pandemi telah menyebabkan daya beli 
masyarakat menurun sehingga menurunkan kemampuan konsumsi. Maka diperlukan stimulasi 
dari pengeluaran pemerintah, perlindungan ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan 
investasi 

positive - Lukman Edy (Mantan politikus Senayan) Pada saat yang sama produk omnibus law 
menjadi salah satu strategi yang bisa diandalkan dalam rangka mitigasi risiko dari krisis ekonomi 
yang ditimbulkan pada masa pandemi 

neutral - Lukman Edy (Mantan politikus Senayan) Formula dalam omnibus law dilakukan untuk 
menyederhanakan, memangkas, serta menyelaraskan berbagai regulasi yang tumpang-tindih 
atau pun bertentangan dalam rumpun bidang yang sama 

neutral - Lukman Edy (Mantan politikus Senayan) Formula dalam omnibus law dilakukan untuk 
menyederhanakan, memangkas, serta menyelaraskan berbagai regulasi yang tumpang-tindih 
atau pun bertentangan dalam rumpun bidang yang sama. 

positive - Lukman Edy (Mantan politikus Senayan) Sumbangsih UMKM dan koperasi yang sangat 
besar tersebut harus didukung dengan regulasi yang mempermudah dan mendorong 
pertumbuhan hingga benar-benar menjadi penggerak perekonomian 
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Ringkasan 

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan inisiatif 
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembuatan omnibus law RUU 
Cipta Kerja harus diapresiasi. 

Dia meyakini omnibus law RUU Cipta Kerja yang segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk 
disetujui menjadi UU, akan menjadi salah satu solusi dalam percepatan pemulihan ekonomi 
nasional (PEN), setelah pandemi berakhir. 

 

LE: INISIATIF PRESIDEN BIKIN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HARUS 
DIAPRESIASI 

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan inisiatif 
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembuatan omnibus law RUU 
Cipta Kerja harus diapresiasi. 

Dia meyakini omnibus law RUU Cipta Kerja yang segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk 
disetujui menjadi UU, akan menjadi salah satu solusi dalam percepatan pemulihan ekonomi 
nasional (PEN), setelah pandemi berakhir. 

"Kita mesti mengapresiasi gagasan dan inisiatif Presiden Jokowi melakukan omnibus law untuk 
melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja, serta mendukung sepenuhnya untuk melakukan 
langkah-langkah menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya iklim investasi yang 
kondusif," kata Lukman. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara diskusi bertajuk "Masa Depan Ekonomi Pasca 
Pandemi" yang berlangsung secara daring di Jakarta, Senin (5/10). 

Mantan politikus Senayan yang beken disapa dengan panggilan LE ini menyebutkan, pandemi 
Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret lalu tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, 
namun juga berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. 

Karena itu, ketika pandemi ini bisa diatasi, pemerintah harus bekerja keras membangkitkan 
kembali pertumbuhan ekonomi nasional dari keterpurukan. Salah satu caranya adalah dengan 
menarik investasi yang signifikan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. 

"Pandemi telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga menurunkan kemampuan 
konsumsi. Maka diperlukan stimulasi dari pengeluaran pemerintah, perlindungan ekonomi 
masyarakat dan percepatan peningkatan investasi," jelas pria asal Riau ini. 

Selain itu, dia juga memandang bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah dipersiapkan 
sebelum pandemi seolah menemukan momentum yang tepat ketika pandemi bisa diatasi, 
kemudian RUU ini juga disahkan menjadi UU. 

Dengan begitu, katanya, kehadiran RUU ini bisa segera dilaksanakan dalam rangka 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan transformasi ekonomi nasional dari 
ketergantungan sumber daya alam, ke arah peningkatan daya saing manufaktur dan jasa 
modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran rakyat. 

"Pada saat yang sama produk omnibus law menjadi salah satu strategi yang bisa diandalkan 
dalam rangka mitigasi risiko dari krisis ekonomi yang ditimbulkan pada masa pandemi," ucap LE. 
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Dia berharap adanya tumpang tindih regulasi baik sektoral maupun operasional yang selama ini 
menjadi penghambat masuknya investasi, dapat diminimalisir guna memastikan pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan dapat berjalan sesuai harapan. 

"Formula dalam omnibus law dilakukan untuk menyederhanakan, memangkas, serta 
menyelaraskan berbagai regulasi yang tumpang-tindih atau pun bertentangan dalam rumpun 
bidang yang sama." lanjutnya. 

Dia pun menyampaikan ilustrasi bahwa tentang banyaknya investor yang enggan untuk untuk 
menginvestasikan modalnya di Indonesia, karena alasan berbelitnya birokrasi, serta administrasi 
yang rumit. Akibatnya, mereka lari ke negara lain seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam. 

Selain dalam konteks menarik investasi, salah satu lapangan kerja yang perlu memperoleh 
perhatian serius guna memberdayakan masyarakat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan 
koperasi (UMKMK). 

Sesuai dengan data yang dikemukakan pemerintah, kontribusi UMKM terhadap pendapatan 
domestik bruto (PDB) mencapai 60,34 persen dan menyerap 97,02 persen total dari angkatan 
kerja. Sedangkan, kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,1 persen. 

"Sumbangsih UMKM dan koperasi yang sangat besar tersebut harus didukung dengan regulasi 
yang mempermudah dan mendorong pertumbuhan hingga benar-benar menjadi penggerak 
perekonomian" pungkas LE. 

(fat/jpnn). 
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Narasumber 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
mencakup sektor Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, UMKM, Sektor K/L/D, dan 
pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil 
terus memulihkan kesehatan nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kami sungguh berharap, bantuan ini dapat 
meringankan kehidupan rumah tangga para pekerja terdampak pandemi. Secara makro, estimasi 
yang kami lakukan sementara ini menunjukkan, subsidi gaji/upah dapat mendorong konsumsi 
rumah tangga sebesar 0,4 - 0,7 persen 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 
bergerak cepat mendorong realisasi anggaran. Sejak terbentuk 20 Juli 2020, KPCPEN terus 
mengakselerasi penyerapan. Rata-rata tiap bulan mencapai 35,2%.  Menurut data per Senin, 
(28/9), Pemerintah telah mencairkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp304,6 
triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun atau 43,8 persen. 

 

BANTUAN SUBSIDI GAJI DORONG DAYA BELI DI MASA PANDEMI 

Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 
bergerak cepat mendorong realisasi anggaran. Sejak terbentuk 20 Juli 2020, KPCPEN terus 
mengakselerasi penyerapan. Rata-rata tiap bulan mencapai 35,2%. 

Menurut data per Senin, (28/9), Pemerintah telah mencairkan anggaran Pemulihan Ekonomi 
Nasional sebesar Rp304,6 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun atau 43,8 persen. 

"Program Pemulihan Ekonomi Nasional mencakup sektor Kesehatan, Insentif Usaha, 
Perlindungan Sosial, UMKM, Sektor K/L/D, dan pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan 
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dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil terus memulihkan kesehatan nasional.", ujar Ketua 
Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin pada Konferensi Pers secara daring. Rabu, (30/9). 

Secara kumulatif, total realisasi anggaran di program yang jadi fokus Satgas PEN tercatat 
Rp255,22 triliun. Dengan rincian, program Perlindungan Sosial Rp150,86 triliun, program UMKM 
Rp79,06 triliun, dan Sektoral Rp25,3 triliun. 

Dorong Daya Beli, Lewat Bantuan Subsidi Upah/ Gaji  Pemerintah optimis akan terus 
mempercepat proses pencairan Program Bantuan Subsidi Upah/ Gaji hingga mencapai 100 
persen di akhir tahun 2020. 

Bantuan Subsidi Upah/ Gaji adalah bantuan langsung tunai kepada pekerja formal 
berpenghasilan di bawah Rp5 juta yang bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat di 
tengah pandemi COVID-19. 

Bantuan ini juga wujud penghargaan pemerintah terhadap pekerja dan pemberi kerja yang 
selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami sungguh berharap, bantuan ini dapat meringankan kehidupan rumah tangga para pekerja 
terdampak pandemi. Secara makro, estimasi yang kami lakukan sementara ini menunjukkan, 
subsidi gaji/upah dapat mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 0,4 - 0,7 persen.", ujar 
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah pada Konferensi Pers secara daring. Kamis, (1/10). 

Total penyerapan Program Bantuan Subsidi Upah/ Gaji sudah mencapai Rp14 T atau 36,9% dan 
diterima 11,65 juta penerima manfaat. Melalui Kemenaker, program Bantuan Subsidi Gaji/ Upah 
telah disalurkan dalam beberapa tahap, rinciannya sebagai berikut:  ? Tahap I, Senin, (24/8) 
tersalurkan sebanyak 2,48 juta penerima  ? Tahap II, Selasa, (1/9) tersalurkan sebanyak 2,98 
juta penerima  ? Tahap II, Selasa, (8/9) tersalurkan sebanyak 3,47 juta penerima  ? Tahap IV, 
Rabu, (16/9) tersalurkan sebanyak 1,83 juta penerima  ? Tahap V, Rabu, (30/9) tersalurkan 
sebanyak 618 ribu penerima  Persyaratan yang diperlukan bagi calon penerima Bantuan Subsidi 
Upah/ Gaji pun relatif sederhana, antara lain WNI, punya NIK, peserta BPJS Ketenagakerjaan 
s.d Juni 2020, memiliki upah di bawah Rp5 juta dan memiliki rekening bank aktif. 

Besaran subsidi yang diterima sejumlah Rp600 ribu per bulan per pekerja selama empat bulan, 
atau per orangnya mendapatkan Rp2,4 juta. Skema pencarian atau transfer dana akan diberikan 
per dua bulan ke rekening masing-masing peserta.. 
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Judul Buruan Kirim Rekening Aktif! 600 Ribu Guru Honorer Madrasah dapat 
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Narasumber 

neutral - Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Menteri Agama) Kami memang tengah mengupayakan agar 
guru madrasah bukan PNS atau honorer serta tenaga kependidikan madrasah dan perguruan 
tinggi keagamaan bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji. Mereka juga sangat merasakan 
dampak dari pandemi Covid-19 

neutral - Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Menteri Agama) Penyiapan data dan kelengkapan 
administratif penerima subsidi gaji ini tengah dipersiapkan Ditjen Pendidikan Islam 

positive - Muhammad Ali Ramdhani (Direktur Jenderal Pendidikan Islam) Kami sudah menggelar 
rapat dengan Tim Asistensi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi dan bersepakat 
terkait pemberian Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah dan Tenaga Kependidikan Bukan 
PNS (honorer) 

negative - Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Menteri Agama) Data berdasarkan nama dan alamat guru 
madrasah bukan PNS (honorer) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan 
disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil 
Kemenag Provinsi 

 

Ringkasan 

Sedikitnya enam ribu  guru madrasah  honorer (bukan PNS) akan mendapat  bantuan subsidi 
gaji  . Bantuan serupa diberikan kepada tenaga kependidikan  honorer  baik di madrasah maupun 
perguruan tinggi keagamaan.  Saat ini anggaran untuk bantuan tersebut saat ini dalam proses 
pengalihan dari Kementerian Tenaga Kerja ke Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya 
diserahkan ke Kementerian Agama. 
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BURUAN KIRIM REKENING AKTIF! 600 RIBU GURU HONORER MADRASAH DAPAT 
SUBDISI GAJI 

Sedikitnya enam ribu  guru madrasah  honorer (bukan PNS) akan mendapat  bantuan subsidi 
gaji  . Bantuan serupa diberikan kepada tenaga kependidikan  honorer  baik di madrasah maupun 
perguruan tinggi keagamaan. 

"Kami memang tengah mengupayakan agar guru madrasah bukan PNS atau honorer serta 
tenaga kependidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan bisa mendapatkan bantuan 
subsidi gaji. Mereka juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19," kata Wakil Menteri 
Agama Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Jumat (2/10). 

Saat ini anggaran untuk bantuan tersebut saat ini dalam proses pengalihan dari Kementerian 
Tenaga Kerja ke Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Agama. 
"Penyiapan data dan kelengkapan administratif penerima subsidi gaji ini tengah dipersiapkan 
Ditjen Pendidikan Islam," katanya. 

Terpisah, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan tengah melakukan 
validasi data guru madrasah dan tenaga kependidikan bukan PNS (honorer) yang akan menerima 
bantuan. Validasi data melalui Simpatika (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Kemenag). 

"Kami sudah menggelar rapat dengan Tim Asistensi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi 
Ekonomi dan bersepakat terkait pemberian Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah dan 
Tenaga Kependidikan Bukan PNS (honorer)," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Muhammad Ali Ramdhani. 

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain menambahkan, 
proses validasi data untuk memastikan nomor rekening guru dan tenaga kependidikan penerima 
bantuan dalam keadaan aktif. Calon penerima program tercatat aktif mengajar di Simpatika pada 
Semester I tahun pelajaran 2020/2021. 

Khurus guru bukan PNS, lanjut Zain, berdasarkan data real time Simpatika, jumlahnya sebanyak 
617.467 orang. Dari jumlah itu, 455.216 guru sudah mencatatkan nomor rekeningnya. 
Sedangkan 162.251 guru lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika. Kemenag 
sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Provinsi, meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh 
satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening mereka masih aktif. 

"Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (honorer) yang belum 
mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat 
melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi," jelasnya. 

Kemenag sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan program itu kepada seluruh satuan 
kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing sehingga data rekening yang dibutuhkan 
segera lengkap dan tervalidasi.. 
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neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK)) Ini mau rapat 
sekarang sama seluruh pimpinan, mau bahas terkait hasil pertemuan di Istana 

 

Ringkasan 

Dua pentolan buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani 
Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan 
pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi di Istana Kepresidenan. 

Keduanya tiba di Istana Kepresidenan sempat berjumpa dengan awak media dan berjanji akan 
memberikan keterangan usai pertemuan tersebut. Namun ternyata keduanya tak terlihat keluar 
dan dikabarkan sudah meninggalkan kawasan Istana Kepresidenan. 

 

SAID IQBAL KE ISTANA JELANG PENGESAHAN OMNIBUS LAW, BURUH LANGSUNG 
RAPAT 

Dua pentolan buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani 
Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan 
pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi di Istana Kepresidenan. 

Keduanya tiba di Istana Kepresidenan sempat berjumpa dengan awak media dan berjanji akan 
memberikan keterangan usai pertemuan tersebut. Namun ternyata keduanya tak terlihat keluar 
dan dikabarkan sudah meninggalkan kawasan Istana Kepresidenan. 

You may also like 

Pertemuan itu berlangsung saat pembahasan mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja di 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang berlangsung. 
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Baca juga: 

DPR Rapat Paripurna, RUU Cipta Kerja Bakal Disahkan 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat membenarkan perihal 
pertemuan tersebut. Namun dia mengaku belum mengetahui perihal pembicaraannya. 

Mirah mengungkapkan saat ini dirinya dan pimpinan serikat buruh lainnya akan menggelar rapat. 
Pembahasannya mengenai hasil pertemuan dengan Jokowi. 

"Ini mau rapat sekarang sama seluruh pimpinan, mau bahas terkait hasil pertemuan di Istana," 
ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (5/10/2020). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) InsyaAllah subsidi November-Desember 
[pencairan tahap II] penyaluran termin II direncanakan mulai diberikan pada akhir Oktober 2020 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan mencairkan bantuan sosial atau bansos, subsidi dan bantuan langsung tunai 
(BLT) pada Oktober 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.  Bansos yang bakal 
cair mulai dari bansos beras, BLT upah BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kuota internet dan 
subsidi listrik. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan pencairan subsidi upah tahap II kepada 
12,4 juta pekerja akan dilakukan akhir Oktober 2020. Hingga saat ini, pencairan BLT pekerja 
termin I sudah dicairkan kepada 11,65 juta orang. 

Termin I bantuan subdisi upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 
99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang. Tahap II telah tersalurkan kepada 
2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang. 

 

DAFTAR BANSOS, BLT DAN SUBSIDI YANG CAIR OKTOBER 2020 

Daftar BLT, bansos dan subsidi yang cait Oktober 2020 yakni BLT Upah BPJS, subsidi listrik, 
kuota gratis hingga bansos beras. 

Pemerintah akan mencairkan bantuan sosial atau bansos, subsidi dan bantuan langsung tunai 
(BLT) pada Oktober 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. 

Bansos yang bakal cair mulai dari bansos beras, BLT upah BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kuota 
internet dan subsidi listrik. 

Bansos Beras 
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Bansos beras ini sudah dilakukan sejak Agustus dan bakal dilakukan hingga Oktober 2020. 
Bansos ini diberikan kepada 10 juta warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). 

Jumlah bantuan sosial beras ini sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 3 bulan yakni Agustus hingga 
Oktober 2020. Bulan September disalurkan sebanyak 30 kg untuk alokasi bulan Agustus dan 
September. 

Kemudian sebanyak 15 kg disalurkan pada bulan Oktober 2020. Beras yang digunakan sebagai 
BSB dipasok oleh Perum Bulog. 

BLT Upah BPJS Ketenagakerjaan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan pencairan subsidi upah tahap II kepada 
12,4 juta pekerja akan dilakukan akhir Oktober 2020. Hingga saat ini, pencairan BLT pekerja 
termin I sudah dicairkan kepada 11,65 juta orang. 

"InsyaAllah subsidi November-Desember [pencairan tahap II] penyaluran termin II direncanakan 
mulai diberikan pada akhir Oktober 2020," jelas dia, dalam konferensi pers virtual mengenai 
update penerima bantuan subsidi upah, Kamis (1/10/2020). 

Termin I bantuan subdisi upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 
99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang. Tahap II telah tersalurkan kepada 
2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang. 

Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta 
orang. Sementara tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18 
persen dari total 2,6 juta orang. 

Kuota Internet Gratis Kemendikbud  Bantuan kuota gratis ini diperuntukan untuk siswa, guru, 
mahasiswa dan dosen yang melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19. 

Hingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan 
kuota data internet tahap satu dan dua September kepada 27.305.495 nomor telepon selular. 

Subsidi kuota dialokasikan selama empat bulan yaitu dari bulan September hingga Desember 
2020. Tahapan penyaluran bantuan kuota data internet tersebut akan dilaksanakan selama dua 
tahap setiap bulan. 

Jadwal penyaluran Kuota Gratis Kemdikbud Sebagai Berikut:  Bantuan kuota data internet untuk 
bulan pertama: 

1. Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020. 

2. Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020. 

Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua: 

1. Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020. 

2. Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020. 

Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan: 

1. Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020. 

2. Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020. 
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Subsidi Listrik PLN  Subsidi listrik gratis bisa diakses untuk pelanggan PLN periode Oktober 2020. 
Listrik gratis ini bisa dinikmati hingga Desember 2020 usai diperpanjang oleh pemerintah. 

Pelanggan PLN dapat memperoleh token listrik gratis ini melalui online (mengakses 
www.pln.co.id), via WhatsApp atau secara offline dengan melapor ke perangkat desa bagi 
pelanggan PLN yang tidak memiliki akses internet. 

Program token listrik gratis ini berlaku untuk pelanggan 450 VA. Namun mekanismenya berbeda 
untuk pelanggan 450 VA kategori pascabayar dan prabayar. 

Pelanggan dengan listrik daya 450 VA kategori pascabayar akan otomatis mendapatkan 
pembebasan tagihan listrik pada bulan Oktober. 

Token listrik gratis Okotber ini bisa diakses oleh pelanggan dengan daya listrik 450 VA. Untuk 
pelanggan prabayar dapat memperoleh token gratis tersebut dengan mengirim ID pelanggan ke 
nomor Whatsapp 08122-123-123 atau melalui website PLN www.pln.co.id.. 
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Narasumber 

neutral - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Bisa disepakati? 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Terkait dengan catatan 
liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform agraria 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) UU ini tidak menghilangkan 
hak cuti haid dan cuti hamil 

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Dilakukan mulai hari Senin sampai 
dengan minggu, dari pagi sampai dengan malam dan dini hari, bahkan masa reses pun tetap 
melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR 

negative - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR RI) Menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan 
penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah ini. Oleh karena itu Fraksi Partai 
Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk kemudian menjadi bahan 
memasukkannya dalam daftar inventarisasi masalah 

negative - Nining Elitos (Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Wakil rakyat dan 
pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Mau tidak mau di 
masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan tetapi kita dipaksakan 
untuk turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada itikad baik 

negative - Yohanes Joko Purwanto (Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama) 
Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami 
bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan 

negative - Irjen Pol Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Benar telegram itu, sebagaimana pernah 
disampaikan Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat 
merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto 

neutral - Irjen Pol Argo Yuwono (Kadiv Humas Polri) Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi 
atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah 
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penyebaran COVID-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk 
mematuhinya 

negative - Jumisih (Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Itu juga 
upaya menakuti warga masyarakat yang kritis, yang hendak mengkritisi kebijakan pemerintah. 
Ini tindakan berlebihan, dan melanggar privasi dan hak asasi manusia. Jelas tidak bisa 
dibenarkan 

 

Ringkasan 

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI 
sejak 2 April 2020.  DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi menyetujui agar 
Omnibus Law RUU Cipta kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi Undang-Undang. Padahal hingga 
hari ini, mereka dihujani protes untuk menolak RUU Omnibus Law dari serikat buruh, mahasiswa, 
hingga koalisi masyarakat sipil. RUU ini awalnya merupakan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). 

Rapat paripurna ini dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi secara langsung, di 
antaranya: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida 
Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri 
Mulyani. 

 

TOK! ABAIKAN PROTES, DPR &AMP; PEMERINTAH RESMI SAHKAN UU CIPTA KERJA 

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI 
sejak 2 April 2020. 

DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta 
kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi Undang-Undang. Padahal hingga hari ini, mereka dihujani 
protes untuk menolak RUU Omnibus Law dari serikat buruh, mahasiswa, hingga koalisi 
masyarakat sipil. RUU ini awalnya merupakan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). 

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 
2019-2020, Senin (5/10/2020), dimulai pukul 13.30. Besok, DPR RI langsung melaksanakan 
masa reses. 

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai pemimpin sidang, pada pukul 17.55, meminta 
persetujuan dalam forum paripurna. 

"Bisa disepakati?" tanya Aziz. 

"Setuju!" gemuruh teriakan peserta sidang. 

"Tok! Tok! Tok!" bunyi palu diketok Aziz. 

Dengan begitu agenda persetujuan RUU Ciptaker untuk menjadi UU Ciptaker telah berakhir. Aziz 
menskors sidang untuk swafoto para menteri yang hadir. 

Saat menentukan keputusan tersebut, terdapat 257 anggota DPR RI yang bolos atau tidak hadir. 
Padahal jumlah anggota dewan di DPR 575 orang dan rapat ini juga dibuka melalui saluran 
teleconference. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengapresiasi 
yang menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU. Dia juga merespons Partai Demokrat yang 
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walk out dari sidang dan PKS yang menolak RUU Ciptaker. Dia mengklaim, pemerintah sudah 
menampung seluruh masukan. 

"Terkait dengan catatan liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform 
agraria," kata Airlangga. 

"UU ini," lanjutnya, "tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil."  Rapat paripurna ini 
dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi secara langsung, di antaranya: Menteri 
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah. Pertama kali dibahas di DPR, pada 2 April, usai 
Presiden Jokowi mengirimkan  surat dan draft awal  pada 7 Februari. 

Dikebut Meski Dihujani Protes  RUU Ciptaker dibahas oleh DPR dan pemerintah secara maraton 
dan kilat. Berulang kali rapat-rapat digelar pada hari libur dan tempatnya bukan di DPR. 
Demonstrasi menolak RUU Ciptaker pun tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menuturkan, pembahasan RUU 
Ciptaker melalui 64 kali rapat. Rinciannya 2 kali rapat kerja, 56 rapat panja, dan 6 kali rapat tim 
khusus dan sinkronisasi. 

"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan minggu, dari pagi sampai dengan malam dan dini 
hari, bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di gedung DPR maupun di luar 
gedung DPR," kata Supratman melaporkan hasil kerjanya dalam sidang paripurna tersebut. 

Sebenarnya sudah jauh hari, DPR mengagendakan pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU, pada 
kamis (8/10/2020). Namun akhirnya dipercepat. Hal tersebut lantaran muncul berbagai demo 
dan mogok massal. 

Sebelumnya jelang tengah malam pun, Sabtu (3/10/2020) pukul 22.50, DPR RI, DPD RI, dan 
pemerintah menyepakati Omnibus Law RUU Ciptaker selesai dibahas di tingkat I. Hanya Fraksi 
Partai Demokrat dan PKS yang menolaknya. 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengakui, RUU Ciptaker disorot dan 
dihujani kritik. Namun menurutnya masukan dari masyarakat sudah dia bawa dalam diskusi 
pembahasan RUU Ciptaker. 

"Menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun 
pemerintah ini. Oleh karena itu Fraksi Partai Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak 
untuk kemudian menjadi bahan memasukkannya dalam daftar inventarisasi masalah," ujar 
Taufik. 

Sedangkan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat 
Provinsi-Kota hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), konsisten menolak 
pengesahan RUU Ciptaker. Mereka menggelar demonstrasi dan mogok kerja di berbagai daerah 
sejak, 6 hingga 8 Oktober. 

Salah satu pimpinan protes besar-besaran tersebut, ialah Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh 
Indonesia (KASBI) Nining Elitos. menurutnya para wakil rakyat tak punya empati. Berkali-kali 
rakyat menyampaikan aspirasi, menolak RUU Omnibus Law Ciptaker tetapi tak digubris. 

"Wakil rakyat dan pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. 
Mau tidak mau di masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan 
tetapi kita dipaksakan untuk turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada itikad baik," 
ujar Nining. 
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Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Yohanes Joko Purwanto 
menyatakan siap mulai turun ke jalan mengkoordinir buruh yang ada di Lampung. Dalam situasi 
ini kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan. 

"Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami 
bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan," kata dia. 

Polri Mengintai &amp; Melarang Protes RUU Ciptaker  Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis 
menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020. Isinya 12 instruksi dari 
Idham agar seluruh Polsek hingga Polda mengawasi, melarang, hingga membuat kontra narasi 
yang mendiskreditkan pemerintah. Itu semua dilakukan karena berbagai elemen buruh 
menyatakan akan mogok massal dan menggelar demonstrasi menolak RUU Ciptaker. 

Beberapa isi instruksi itu: pengerahan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap elemen buruh 
dan masyarakat yang berencana berdemonstrasi dan mogok nasional; melakukan patroli siber 
pada media sosial dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan 
unjuk rasa di tengah pandemi. 

"Benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah 
pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi 
suprema lex esto," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, 
Senin (5/10/2020). 

"Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan 
terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19. Ini juga sejalan 
dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," imbuhnya. 

Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih merespons instruksi 
pimpinan tertinggi Polri tersebut. Dia berpendapat upaya kepolisian itu bentuk pengekangan dan 
pembungkaman terhadap ruang demokrasi negeri ini. 

Setiap rakyat, lanjut dia, punya hak untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat di 
muka umum. "Itu juga upaya menakuti warga masyarakat yang kritis, yang hendak mengkritisi 
kebijakan pemerintah. Ini tindakan berlebihan, dan melanggar privasi dan hak asasi manusia. 
Jelas tidak bisa dibenarkan," ucap Jumisih ketika dihubungi Tirto, Senin (5/10). 

Menurut dia biarkan rakyat menyampaikan pendapatnya, toh pihaknya dan elemen buruh lainnya 
sudah terbiasa aksi dengan mengikuti protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 jangan jadi alasan 
pembungkaman hak warga negara. Tugas dan peran kepolisian harusnya adalah memastikan 
bahwa hak itu bisa terlaksana dengan baik dan aman, bukan menakut-nakuti warga. 
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Narasumber 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
mencakup sektor Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, UMKM, Sektor K/L/D, dan 
pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil 
terus memulihkan kesehatan nasional 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
mencakup sektor Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, UMKM, Sektor K/L/D, dan 
pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil 
terus memulihkan kesehatan nasional. 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kami sungguh berharap, bantuan ini dapat 
meringankan kehidupan rumah tangga para pekerja terdampak pandemi. Secara makro, estimasi 
yang kami lakukan sementara ini menunjukkan, subsidi gaji/upah dapat mendorong konsumsi 
rumah tangga sebesar 0,4 - 0,7 persen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kami sungguh berharap, bantuan ini dapat 
meringankan kehidupan rumah tangga para pekerja terdampak pandemi. Secara makro, estimasi 
yang kami lakukan sementara ini menunjukkan, subsidi gaji/upah dapat mendorong konsumsi 
rumah tangga sebesar 0,4 - 0,7 persen. 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 
bergerak cepat mendorong realisasi anggaran.  Sejak terbentuk 20 Juli 2020, KPCPEN terus 
mengakselerasi penyerapan dengan rata-rata tiap bulan mencapai 35,2 persen. Menurut data 
per Senin, (28/9), pemerintah telah mencairkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 
Rp304,6 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun atau 43,8 persen. 

Pemerintah optimis akan terus mempercepat proses pencairan Program Bantuan Subsidi Upah/ 
Gaji hingga mencapai 100 persen di akhir 2020. Bantuan Subsidi Upah/ Gaji adalah bantuan 
langsung tunai kepada pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp5 juta yang bertujuan untuk 
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mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bantuan ini juga wujud 
penghargaan pemerintah terhadap pekerja dan pemberi kerja yang selama ini menjadi peserta 
aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

 

RINCIAN RATUSAN TRILIUN BANTUAN PEN JOKOWI SELAMA PANDEMI 

Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional  (  K  
PCPEN)  bergerak cepat mendorong realisasi anggaran. 

Sejak terbentuk 20 Juli 2020, KPCPEN terus mengakselerasi penyerapan dengan rata-rata tiap 
bulan mencapai 35,2 persen. 

Menurut data per Senin, (28/9), pemerintah telah mencairkan anggaran Pemulihan Ekonomi 
Nasional sebesar Rp304,6 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun atau 43,8 persen. 

"Program Pemulihan Ekonomi Nasional mencakup sektor Kesehatan, Insentif Usaha, 
Perlindungan Sosial, UMKM, Sektor K/L/D, dan pembiayaan korporasi untuk menjaga pergerakan 
dan ketahanan ekonomi masyarakat sambil terus memulihkan kesehatan nasional.", ujar Ketua 
Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin pada Konferensi Pers secara daring pada Rabu, (30/9). 

Secara kumulatif, total realisasi anggaran di program yang jadi fokus Satgas PEN tercatat 
Rp255,22 triliun. Dengan rincian, program Perlindungan Sosial Rp150,86 triliun, program UMKM 
Rp79,06 triliun, dan Sektoral Rp25,3 triliun. 

Dorong Daya Beli 

Pemerintah optimis akan terus mempercepat proses pencairan Program Bantuan Subsidi Upah/ 
Gaji hingga mencapai 100 persen di akhir 2020. 

Bantuan Subsidi Upah/ Gaji adalah bantuan langsung tunai kepada pekerja formal 
berpenghasilan di bawah Rp5 juta yang bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat di 
tengah pandemi COVID-19. Bantuan ini juga wujud penghargaan pemerintah terhadap pekerja 
dan pemberi kerja yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami sungguh berharap, bantuan ini dapat meringankan kehidupan rumah tangga para pekerja 
terdampak pandemi. Secara makro, estimasi yang kami lakukan sementara ini menunjukkan, 
subsidi gaji/upah dapat mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 0,4 - 0,7 persen.", ujar 
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah pada Konferensi Pers secara daring, Kamis (1/10)  Total 
penyerapan Program Bantuan Subsidi Upah/ Gaji sudah mencapai Rp14 triliun atau 36,9% dan 
diterima 11,65 juta penerima manfaat. 

Melalui Kemenaker, program Bantuan Subsidi Gaji/ Upah telah disalurkan dalam beberapa tahap, 
rinciannya sebagai berikut:Besaran subsidi yang diterima sejumlah Rp600 ribu per bulan per 
pekerja selama empat bulan, atau per orangnya mendapatkan Rp2,4 juta. 

(asa). 
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Narasumber 

neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Selama setahun 
periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi 
hingga mencapai 64,7 persen 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Masih terus naiknya 
kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik 
kelemahan Presiden Jokowi 

neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Termasuk di antara 
sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen), dan Menteri 
Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen) 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen), Menteri 
BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen) 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebanyak 72,8 persen 
setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22,3 
persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab 

 

Ringkasan 

Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden 
RI Joko Widodo masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi COVID-19. 

Menteri-menteri yang dinilai buruk antara lain Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), 
dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 
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SURVEI: 9 MENTERI JOKOWI LAYAK KENA RESHUFFLE 

Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden 
RI Joko Widodo masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi COVID-19. 

"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih 
menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research 
Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (5/10). 

Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani COVID-19 masih menjadi opsi 
terbaik. 

Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah, seperti pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara 
bertahap. 

Meski demikian, lanjut dia, masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. 
Sementara, sisanya 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. 

"Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak 
PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi," katanya. 

Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu 
di kabinet. Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk 
dengan penilaian di bawah 1 persen. 

"Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 
persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen)," papar Dika. 

Yang ironis, Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis 
kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan COVID-19 dilakukan oleh Gugus Tugas 
atau kini berubah menjadi Komite Penanganan COVID-19-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KCPEN). 

Sementara itu, masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih 
dipertanyakan kinerjanya. 

Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan 
kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring. 

Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam 
mengatasi illegal fishing. 

Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik 
sebagai keputusan yang tidak tepat. Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri 
Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri 
Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 

Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen). Selebihnya 
masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 
persen. 

"Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 
(25,3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 
(13,0 persen)," kata Dika. 
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Menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. 
"Sebanyak 72,8 persen setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang 
kinerjanya buruk, hanya 22,3 persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab," 
tutur Dika. 

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 20 September 2020 
melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 
2019. 

Margin of error survei sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 
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Narasumber 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Kami sampaikan sesuai mekanisme, 
selanjutnya apakah akan dibawa ke Rapat Paripurna terdekat, tergantung keputusan Bamus 
(Badan Musyawarah) 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Terkait sikap dua fraksi, itu biasa saja 
dan hak masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap politiknya yang tidak bisa dicampuri 
pihak lain. Jika mereka menolak, itu hak politik yang kami hargai 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Hal itu bisa dilihat publik, karena 
disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam pembahasan tidak ada voting 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi menyatakan, pembahasan RUU Cipta 
Kerja yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, sudah sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku.  Baidowi menyebut, pihaknya juga sudah melaporkan hasil pembahasan Omnibus Law 
yang telah disetujui untuk menjadi UU, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II kepada 
pimpinan DPR. 

 

RUU CIPTA KERJA SUDAH SESUAI MEKANISME 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi menyatakan, pembahasan RUU Cipta 
Kerja yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, sudah sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku. 

"Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke Rapat Paripurna 
terdekat, tergantung keputusan Bamus (Badan Musyawarah)," kata Baidowi dalam 
pernyataannya, Senin (10/5/2020). 
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Baidowi menyebut, pihaknya juga sudah melaporkan hasil pembahasan Omnibus Law yang telah 
disetujui untuk menjadi UU, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II kepada pimpinan 
DPR. 

Terkait adanya dua fraksi yang masih menolak RUU ini, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan 
Sejahtera, Baidowi menegaskan, hal tersebut merupakan bentuk dinamika politik. 

Namun, ia memastikan jika kedua partai tersebut ikut terlibat dalam pembahasan RUU, sejak 
rapat panitia kerja (panja) dan sempat juga menyetujui draf regulasi tersebut. 

"Terkait sikap dua fraksi, itu biasa saja dan hak masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap 
politiknya yang tidak bisa dicampuri pihak lain. Jika mereka menolak, itu hak politik yang kami 
hargai," katanya. 

Terkait hal itu, Baidowi menyerahkan penilaian terkait penolakan dua fraksi tersebut kepada 
publik, apalagi rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat I juga terbuka untuk umum. 

"Hal itu bisa dilihat publik, karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam 
pembahasan tidak ada voting," katanya. 

Seperti yang diketahui sebelumnya, rapat kerja Baleg DPR dengan pemerintah telah menyepakati 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) 
dalam Rapat Paripurna pada Sabtu (3/10/2020) lalu. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak 
pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan 
penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua program tersebut juga guna 
mendukung produk-produk kreatif industri kecil yang pada akhirnya dapat membantu 
masyarakat survive di masa COVID-19, bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah 

 

Ringkasan 

Setelah meluncurkan program  subsidi gaji  , pemerintah meluncurkan lagi program jaringan 
pengaman sosial (JPS) untuk pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan atau  Kemnaker  
meluncurkan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman 
Sosial (JPS), sebagai salah satu langkah strategis penanganan dampak pandemi COVID-19. 

 

ADA LAGI BANTUAN JPS BUAT PEKERJA SETELAH SUBSIDI GAJI, CATAT 
SYARATNYA! 

Setelah meluncurkan program  subsidi gaji  , pemerintah meluncurkan lagi program jaringan 
pengaman sosial (JPS) untuk pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan atau  Kemnaker  
meluncurkan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui Jaring Pengaman 
Sosial (JPS), sebagai salah satu langkah strategis penanganan dampak pandemi COVID-19. 

"Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan 
perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta 
penurunan daya beli masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 
keterangan resmi dikutip  kumparan  , Senin (5/10)  Karena itu, kata Menaker Ida, program JPS 
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diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat dan  pekerja  yang terdampak ekonominya 
akibat pandemi. 

Program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha 
dan padat karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi 
dampak dari pandemi. 

Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 
melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. 

Selain itu terdapat pula Padat Karya, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat yang 
menyasar para  penganggur  dan setengah  penganggur  , melalui kegiatan pembangunan 
fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. 

Menurut Ida, program padat karya maupun penciptaan wirausaha adalah stimulus bagi 
masyarakat pelaku industri kecil untuk meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber 
daya alam dan sumber daya manusia di sekitar, untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai 
jual di pasar domestik. 

"Kedua program tersebut juga guna mendukung produk-produk kreatif industri kecil yang pada 
akhirnya dapat membantu masyarakat survive di masa COVID-19, bahkan menjadi kekuatan 
ekonomi baru di daerah," ujar Ida. 

Kemnaker melalui Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja per 2 Oktober 
2020 telah menyalurkan bantuan program  TKM  kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan 
melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok padat karya dengan melibatkan 21.820 orang  
pekerja  . 

Penerima bantuan tersebut nantinya mendapatkan pembekalan pelatihan berkelanjutan 
didampingi langsung dari  Kemnaker  . 

Kemnaker  Subsidi Gaji  Pandemi  COVID-192020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 
1.1.289. 
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negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat) Tadi 
disepakati Bamus [Badan Musyawarah] karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah maka 
penutupan masa sidang dipercepat 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat) Sehigga 
mulai besok tak ada aktivitas lagi di DPR 

 

Ringkasan 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi mengatakan 
bahwa penyebaran Covid-19 jadi alasan. 

 

PENGESAHAN OMNIBUS LAW DIPERCEPAT, PANDEMI CORONA JADI ALASAN 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi mengatakan 
bahwa penyebaran Covid-19 jadi alasan. 

"Tadi disepakati Bamus [Badan Musyawarah] karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah maka 
penutupan masa sidang dipercepat," katanya melalui pesan instan, Senin (5/10/2020). 

Berdasarkan rencana awal, pengesahan Omnibus Law menjadi UU dilakukan pada Kamis 
(8/10/2020). Akan tetapi DPR dan pemerintah mempercepat. Baik proses pembahasan hingga 
legalitasnya. Menggunakan alasan pandemi, penutupan masa sidang dipercepat. 
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"Sehigga mulai besok tak ada aktivitas lagi di DPR," jelas Baidowi. 

Pemerintah sebelumnya berkali-kali menyampaikan Omnibus Law dapat menjadi jawaban atas 
regulasi yang banyak dan tumpang tindih di Indonesia. Dengan begitu, dapat meningkatkan 
investasi. 

Sementara itu pihak pekerja menolak RUU ini. Alasannya tidak pro terhadap kaum buruh. 
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Narasumber 

negative - Roy Murtadho (Koordinator Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) 
Senin (10/2). Roy mengajak semua agama untuk maju bersama menolak pengesahan Omnibus 
Law. Menurut dia, pesan utama dalam setiap agama adalah memberi peluang bagi semua orang 
untuk tumbuh bersama dan tidak ada kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, dia juga 
mengajak kaum santri yang selama ini mengaku komitmen menjaga NKRI untuk turut menolak 
Omnibus Law. Menurut dia, kelompok santri mestinya berpikir bahwa Indonesia bukan hanya 
ingin direbut oleh kelompok Islamis. Namun, ada pula kelompok masyarakat yang justru menjual 
jargon Pancasila, bilang NKRI harga mati, dan kerap mengaku sebagai penjaga republik, justru 
saat ini tengah menggadaikan dan menjual lewat Omnibus Law Ciptaker 

 

Ringkasan 

Koalisi sipil Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mengajak tokoh agama dan santri tidak diam dengan 
rencana pemerintah dan  DPR  yang bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)  
Omnibus Law  Ciptaker. 

Koordinator Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Roy Murtadho 
mengatakan, Omnibus Law saat ini bukan hanya menjadi persoalan kaum buruh dan mahasiswa. 
Menurut dia, Omnibus Law adalah persoalan semua elemen masyarakat yang peduli pada 
Indonesia. 

 

KOALISI SIPIL AJAK TOKOH AGAMA TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

Koalisi sipil Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mengajak tokoh agama dan santri tidak diam dengan 
rencana pemerintah dan  DPR  yang bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)  
Omnibus Law  Ciptaker. 

Koordinator Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Roy Murtadho 
mengatakan, Omnibus Law saat ini bukan hanya menjadi persoalan kaum buruh dan mahasiswa. 
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Menurut dia, Omnibus Law adalah persoalan semua elemen masyarakat yang peduli pada 
Indonesia. 

"Tokoh-tokoh agama nggak boleh diam. Enggak boleh membiarkan bahwa ada upaya 
penggerogotan terhadap republik ini, dibiarkan begitu saja. Ini pesan yang paling penting dalam 
semua agama," kata Roy dalam konferensi daring jegal Omnibus Law," Senin (10/2). 

Roy mengajak semua agama untuk maju bersama menolak pengesahan Omnibus Law. Menurut 
dia, pesan utama dalam setiap agama adalah memberi peluang bagi semua orang untuk tumbuh 
bersama dan tidak ada kerusakan di muka bumi. 

Oleh sebab itu, dia juga mengajak kaum santri yang selama ini mengaku komitmen menjaga 
NKRI untuk turut menolak Omnibus Law. Menurut dia, kelompok santri mestinya berpikir bahwa 
Indonesia bukan hanya ingin direbut oleh kelompok Islamis. 

Namun, ada pula kelompok masyarakat yang justru menjual jargon Pancasila, bilang NKRI harga 
mati, dan kerap mengaku sebagai penjaga republik, justru saat ini tengah menggadaikan dan 
menjual lewat Omnibus Law Ciptaker. 

"Jadi intinya, semua agama untuk maju bersama menolak Omnibus Law. Jangan diberi peluang 
agar UU ini disahkan. Jangan dikasih peluang ini disahkan dan akan merusak semuanya," kata 
dia. 

Diketahui, RUU Omnibus Law Ciptaker saat ini telah disepakati di tingkat I untuk dibawa ke 
dalam Rapat Paripurna dan mendapat kesepakatan tingkat II sebelum kemudian disahkan 
menjadi UU, Sabtu (3/10) malam. 

Sejumlah organisasi buruh oleh karenanya berencana akan turun ke jalan, melakukan mogok 
nasional, untuk menolak pengesahan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna DPR. Mereka disebut 
bakal aksi selama tiga hari mulai 6-8 Oktober mendatang. Aksi rencananya akan digelar di 
sejumlah daerah, seperti Yogyakarta hingga Surabaya. 

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa aksi 
demonstrasi akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesi hingga hari puncak di depan Gedung 
DPR pada Kamis (8/10) mendatang. 

"Kita akan tentukan 6, 7, 8 Oktober kita lakukan aksi di berbagai macam daerah, titik puncaknya 
8 Oktober di DPR RI," kata Nining dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, Minggu 
(4/10). 

(thr/ugo). 
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negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) 72,8 persen 
responden setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk. 
Hanya 22,3 persen yang tidak setuju dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebaliknya, menteri 
dinilai berkinerja baik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen); Menteri BUMN Erick 
Thohir (18,8 persen); dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen) 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Kesulitan ekonomi 
akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden 

 

Ringkasan 

Lembaga survei mulai menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju. Apalagi bangsa ini tengah 
berjuang melawan pandemi covid-19. Tidak sedikit pemerintah telah membuat kebijakan agar 
bangsa ini bisa selamat dari pandemi tersebut. 

Alhasil, dari survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center, para responden sangat setuju jika 
Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. 

Adapun menteriyang dinilai berkinerja buruk antara lain Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 
persen); Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen); Menteri Pariwisata Wishnutama 
(0,4 persen); dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 

 

SURVEI: 72,8 PERSEN PUBLIK SETUJU JOKOWI LAKUKAN RESHUFFLE 

- Lembaga survei mulai menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju. Apalagi bangsa ini tengah 
berjuang melawan pandemi covid-19. Tidak sedikit pemerintah telah membuat kebijakan agar 
bangsa ini bisa selamat dari pandemi tersebut. 
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Alhasil, dari survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center, para responden sangat setuju jika 
Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. 

Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad mengatakan, menjelang setahun 
pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. "72,8 persen responden 
setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk. Hanya 22,3 
persen yang tidak setuju dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab," ujar Dika Moehamad dalam 
keterangan persnya yang diterima , Senin (5/10). 

Dorongan perombakan kabinet itu terutama pada catatan kinerja sejumlah menteri. Setidaknya 
ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk. Umumnya penilaian publik 
terhadap mereka di bawah 1 persen. 

Mereka adalah Mendikbud Nadiem Makarim (0,9 persen); Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo (0,7 persen); dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen). 

Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan, 
tapi dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini 
berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). 

Begitu juga dengan Nadiem yang sebelumnya dianggap sukses membangun start-up. Kini 
kinerjanyamasih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti oleh 
mantan bos Gojek itu. Terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan 
masyarakat untuk pembelajaran daring. 

Sementara untuk Edhy Prabowo dikenal kontroversi. Politikus Partai Gerindra itu mengizinkan 
ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy 
membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak 
tepat. 

Adapun menteri lain yang dinilai berkinerja buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 
persen); Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen); Menteri Pariwisata Wishnutama 
(0,4 persen); dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 

Lalu, Menteri Sosial Juliani P Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen). 

Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak 
menjawab 3,0 persen. 

"Sebaliknya, menteri dinilai berkinerja baik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen); 
Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen); dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen)," 
papar Dika. 

Di sisi lain, kata Dika, publik masih puas dengan kinerja kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 
menangani Covid-19. Nilainya mencapai 64,7 persen. 

Hal itu terkait dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberian bansos, 
hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. 

Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. Hal itu 
disebabkan dengan masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif. "Kesulitan ekonomi 
akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden," imbuh Dika. 

Adapun survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui 
telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak. Margin of error survei sebesar lebih 
kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Editor : Ilham Safutra   . 
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Narasumber 

negative - Asfinawati (Direktur YLBHI) Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat, 
pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law . Padahal jelas sudah bahwa 
setiap pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat 
untuk hidup bermartabat 

neutral - Asfinawati (Direktur YLBHI) Misalnya, proyek strategis nasional dalam bentuk 
pembangunan pelabuhan dan bandar udara internasional baru, diantaranya Bandara Kertajati 
Jawa Barat, Bandara Internasional Yogyakarta, Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, 
Pelabuhan Makassar New Port hingga destinasi wisata baru seperti Labuan Bajo yang abai 
pembangunan berkelanjutan dan menghabisi penghidupan nelayan dan petani 

negative - Asfinawati (Direktur YLBHI) Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan, 
sehingga akan semakin banyak kesewenang-wenangan pengusaha nakal. Omnibus Law 
memperburuk perlindungan hak perempuan buruh. Tidak dikenal cuti karena haid atau 
keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama 

 

Ringkasan 

Koalisi masyarakat sipil  yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) tegas menolak  
RUU Omnibus Law Cipta Kerja  . Mereka meminta DPR dan Pemerintah membatalkan RUU 
tersebut lantaran dianggap merugikan semua elemen masyarakat. 

 

DESAK OMNIBUS LAW BATAL, KOALISI MASYARAKAT SIPIL SERUKAN MOSI TAK 
PERCAYA 

Koalisi masyarakat sipil  yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) tegas menolak  
RUU Omnibus Law Cipta Kerja  . 
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Mereka meminta DPR dan Pemerintah membatalkan RUU tersebut lantaran dianggap merugikan 
semua elemen masyarakat. 

"Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat, pemerintah dan DPR memaksakan 
pengesahan  RUU Omnibus Law  . Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam RUU  
Omnibus Law  justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat," 
kata Direktur YLBHI Asfinawati dalam pembacaan sikap FRI dalam siaran daring, Senin 
(5/10/2020). 

Asfina menjabarkan, bahwa RUU Omnibus Law tidak memberikan sedikit pun jaminan manfaat 
berkelanjutan bagi buruh, petani, nelayan, kaum perempuan, hingga masyarakat adat. Misalnya, 
proyek-proyek yang menghilangkan kesejahteraan petani dan nelayan. 

"Misalnya, proyek strategis nasional dalam bentuk pembangunan pelabuhan dan bandar udara 
internasional baru, diantaranya Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Internasional Yogyakarta, 
Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar New Port hingga destinasi wisata 
baru seperti Labuan Bajo yang abai pembangunan berkelanjutan dan menghabisi penghidupan 
nelayan dan petani," tuturnya. 

Kemudian, Asfina menyebut juga RUU Omnibus hanya mendukung penindasan dan kecurangan 
bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa 
semakin merajalela. 

"Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan, sehingga akan semakin banyak 
kesewenang-wenangan pengusaha nakal. Omnibus Law memperburuk perlindungan hak 
perempuan buruh. Tidak dikenal cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan 
cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama," tuturnya. 

Untuk itu, FRI menyampaikan sikapnya dengan mendesak DPR RI dan pemerintah membatalkan 
RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kawan-kawan di FRI menyatakan mosi tidak percaya. 

Setidaknya ada 4 sikap FRI dalam hal ini, berikut;. 

1. Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Pemerintah. Rakyat Menuntut Hentikan Pembahasan dan 
Batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dan Parlemen yg telah melakukan 
pengkhianatan kepada Rakyat & Konstitusi. Sikap keras kepala mengesahkan Omnibus Law Cipta 
Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi 
menunjukkan Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor. 

2. Kecaman Keras kepada Pemerintah dan Aparat Keamanan. Rakyat Indonesia menuntut segera 
dihentikannya berbagai bentuk kriminalisasi kepada buruh dan rakyat yang akan melakukan 
mogok serta demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. FRI mengingatkan bahwa 
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak boleh 
dihapuskan oleh niat jahat pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang hanya akan 
menghadirkan penjajahan gaya baru. 

3. Mengajak Masyarakat untuk semakin menyuarakan dan memperluas Mosi Tidak Percaya ini. 
Lakukan aksi-aksi baik di dunia maya mau pun dunia nyata untuk menggagalkan Omnibus Law 
dengan segala cara, lewat segala media. Termasuk mendukung rencana mogok massal buruh 
dan mengajak masyarakat, termasuk perempuan, di berbagai daerah dan sektor kehidupan 
(mahasiswa, tani, nelayan, kaum miskin kota dan desa) untuk mendukung pemogokan tersebut. 

4. Fraksi Rakyat Indonesia mengajak segenap rakyat Indonesia yang cinta akan kemerdekaan 
untuk tidak pernah berhenti melakukan perlawanan sampai RUU Omnibus Cipta Kerja dibatalkan. 
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Narasumber 

neutral - Iskandar Simorangkir (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kemenko Bidang Perekonomian) Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko 
Perekonomian, karena pada saat yang sama beliau diminta untuk ikut sidang Paripurna 
pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari ini 

neutral - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Kami belum menentukan tanggal pasti karena 
hari ini kami baru mau adakan rapim tentang paripurna, yang semula memang dijadwalkan 
tanggal 8 Oktober 2020. Kami jadwalkan itu paling terakhir memang tanggal 8 Oktober 2020 

negative - Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) Omnibus Law hari ini jam 2 siang akan sah. 
Negara ini sudah terlalu b 

negative - Andi Arief Warganet (None) ujar Wakil Ketua Baleg Willy Aditya di Kompleks Parlemen 
Senayan, Senin. Terkait pelaksanaan Bamus hari ini, Willy mengatakan tidak menutup 
kemungkinan bahwa akan dilaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Namun semua itu masih 
menunggu pandangan fraksi-fraksi dalam rapat Bamus 

negative - Supratman Andi Agtas (anggota DPR RI) kata Willy. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 
bersama Pemerintah akhirnya menyepakati RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke pembicaraan 
tingkat II atau pengambilan keputusan pengesahan menjadi UU dalam rapat paripurna 

 

Ringkasan 

Secara mengejutkan Pemerintah dan  DPR  RI ternyata sepakat untuk membawa Rancangan 
Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja  ke  Paripurna  DPR RI hari ini Senin (5/10/2020) untuk 
disahkan menjadi aturan tetap. 

Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang 
Perekonomian, Iskandar Simorangkir, saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
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Airlangga Hartarto dal acara pembukaan bulan inklusi keuangan (BIK) 2020 yang 
diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual. 

 

RUU CIPTA KERJA MENDADAK DISAHKAN, ADA APA DENGAN PEMERINTAH DAN 
DPR 

Secara mengejutkan Pemerintah dan  DPR  RI ternyata sepakat untuk membawa Rancangan 
Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja  ke  Paripurna  DPR RI hari ini Senin (5/10/2020) untuk 
disahkan menjadi aturan tetap. 

Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang 
Perekonomian, Iskandar Simorangkir, saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto dal acara pembukaan bulan inklusi keuangan (BIK) 2020 yang 
diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara virtual. 

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Perekonomian, karena pada saat 
yang sama beliau diminta untuk ikut sidang Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari 
ini," kata Iskandar. 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disebut-sebut akan disahkan hari ini, Senin 
(5/10/2020). Padahal sebelumnya DPR RI menyebut akan membahasnya pada Kamis 
(8/10/2020). 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebelumnya paripurna memang diagendakan 
pada 8 Oktober 2020. Namun, hal itu belum pasti karena baru dibahas melalui rapat pimpinan 
hari ini. 

"Kami belum menentukan tanggal pasti karena hari ini kami baru mau adakan rapim tentang 
paripurna, yang semula memang dijadwalkan tanggal 8 Oktober 2020. Kami jadwalkan itu paling 
terakhir memang tanggal 8 Oktober 2020," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 
Senin (5/10/2020). 

Penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja pun masih masif digerakkan masyarakat di 
berbagai lini. 

Sebagian masyarakat berencana menggelar aksi demo di sekitar gedung parlemen untuk 
menuntut DPR RI tidak mengesahkan RUU Cipta Kerja dan  Omnibus Law  . 

Sementara itu, di lini sosial masa, tagar #DPRRIKhianatiRakyat dan RUU Cipta Kerja telah 
merajai trending topic Twitter. 

Sejumlah tokoh dan politisi pun menyuarakan pendapat mereka terkait RUU Cipta Kerja ini. 

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyebut jika pengesahan Omnibus Law akan dilakukan 
pada Senin ini, pukul 14.00 WIB. 

"Omnibus Law hari ini jam 2 siang akan sah. Negara ini sudah terlalu b  "Omnibus Law ini dibaca 
enggak ya sama kawan-kawan PDIP. Harusnya yang pertama menolak karena merasa memiliki 
keadilan sosial Soekarno ya kawan-kawan itu. Kecuali pimpinannnya ada yang keblinger, enggak 
ada syarat-syarat sedikitpun PDIP menerima RUU itu," tulis Andi Arief  Warganet lain pun turut 
menyuarakan protes mereka terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law. 

"Terbukti #DPRRIKhianatiRakyat karena alih-alih fokus tangani covid-19 seperti negara-negara 
lain, malah rapat tengah malam dengan rezim untuk dorong pengesahan Ominbus Law demi 
kepentingan perusahaan para cukong-cukong penguasa," tulis @demoSo  "Paripurna tanggal 8 
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Oktober kabarnya, ini kok ada rapat bamus tanggal 5 Oktober dan dilanjutkan paripurna jam 
14.00. Kok bisa-bisanya main sembunyi-sembunyi dari rakyat katanya untuk rakyat, tapi rakyat 
yang mana. Bukankah perumusnya merupakan wakil rakyat ya?" tanya akun @menikpur  Rapat 
Badan Musyawarah atau Bamus yang digelar DPR hari ini memuat tiga agenda, salah satunya 
terkait RUU Cipta Kerja yang disepakati ke pembicaraan tingkat II. 

"Ada tiga agenda Bamus hari ini, pertama surat Komisi I terkait kerja sama sama swedia, kedua 
dan ketiga surat Baleg terkait dengan RUU Praktik Profesi Psikologi, ketiga tentang surat Baleg 
sudah selesai pembicaraan tingkat I RUU Cipta Kerja," ujar Wakil Ketua Baleg Willy Aditya di 
Kompleks Parlemen Senayan, Senin. 

Terkait pelaksanaan Bamus hari ini, Willy mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa akan 
dilaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Namun semua itu masih menunggu pandangan 
fraksi-fraksi dalam rapat Bamus. 

"Kalau berbicara probability, nanti kita lihat kapan Bamus ini akan mengagendakan. Nanti itu 
keputusannya, apakah masa sidang penutupan atau hari ini, itu nanti keputusan di Bamus," kata 
Willy. 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah akhirnya menyepakati RUU Cipta Kerja 
untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pengesahan menjadi UU 
dalam rapat paripurna. 

"Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah rancangan UU 
tentang cipta kerja untuk bisa setujui pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?," tanya 
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam rapat kemudian dijawab setuju oleh sebagian 
anggota DPR RI yang hadir, Sabtu (3/10/2020) malam. 

Adapun dalam rapat pengambilan keputusan ini, ada 7 fraksi dari 9 fraksi menyetujui RUU Cipta 
Kerja dibawa pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna. 

Ketujuh fraksi tersebut antara lain, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. 
Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS. 
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negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Aksi mogok akan dilaksanakan 
secara serentak di semua kabupaten dan kota se-Indonesia. Di Jawa barat paling tidak akan 
diikuti ratusan ribu buruh, terutama mereka yang berserikat 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Dua Fraksi PKS dan Demokrat 
menolak RUU ini dilanjutkan ke Paripurna. Sementara tujuh fraksi sepakat. Kami sangat sangat 
menyayangkan keputusan dewan dan Pemerintah. Kami buruh kecewa dan marah kepada DPR 
RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat 

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Ini menandakan bahwa RUU 
Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh, malah sebaliknya 
hanya untuk kepentingan kaum pemodal saja 

 

Ringkasan 

Ratusan ribu  buruh  di Jawa Barat diperkirakan bakal ikut aksi mogok nasional menolak  RUU 
Omnibus Law  Cipta Kerja mulai besok, Selasa (6/10/2020). Rencananya, aksi mogok bakal 
digelar hingga 8 Oktober 2020 atau selama tiga hari.    Tak hanya aksi mogok kerja, hari ini 
buruh di Jawa Barat juga ikut menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI di Jakarta. Tujuannya 
agar DPR RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi 
akan dibawa ke tingkat Paripurna. 

 

BESOK, RATUSAN RIBU BURUH JAWA BARAT MOGOK KERJA 

Ratusan ribu  buruh  di Jawa Barat diperkirakan bakal ikut aksi mogok nasional menolak  RUU 
Omnibus Law  Cipta Kerja mulai besok, Selasa (6/10/2020). Rencananya, aksi mogok bakal 
digelar hingga 8 Oktober 2020 atau selama tiga hari. 
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"Aksi mogok akan dilaksanakan secara serentak di semua kabupaten dan kota se-Indonesia. Di 
Jawa barat paling tidak akan diikuti ratusan ribu buruh, terutama mereka yang berserikat," jelas 
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto, Senin (5/10/2020). 

Tak hanya aksi mogok kerja, hari ini buruh di Jawa Barat juga ikut menggelar aksi unjuk rasa ke 
Gedung DPR RI di Jakarta. Tujuannya agar DPR RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari 
RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi akan dibawa ke tingkat Paripurna. 

"Dua Fraksi PKS dan Demokrat menolak RUU ini dilanjutkan ke Paripurna. Sementara tujuh fraksi 
sepakat. Kami sangat sangat menyayangkan keputusan dewan dan Pemerintah. Kami buruh 
kecewa dan marah kepada DPR RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat," 
kata dia. 

Menurut Roy, dalam situasi pandemi seperti ini buruh menilai Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak 
akan menjawab persoalan ekonomi maupun investasi. Karena dengan terus meningkatnya angka 
positif COVID-19 di Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia. Justru seharusnya 
pemerintah dan DPR fokus pada penanganan COVID-19 sehingga dunia internasional percaya 
kepada Indonesia mampu menangani pandemi ini. 

Beberapa poin pada RUU tersebut yang merugikan tenaga kerja adalah dengan dibebaskannya 
sistem kerja PKWT dan outsourcing tanpa ada batasan jenis pekerjaan dan waktu. Ini membuat 
buruh tidak ada kepastian pekerjaan. Selain itu, dihapusnya upah minimum sektoral, 
diberlakukannya upah perjam mengakibatkan tidak adanya kepastian pendapatan, PHK 
dipermudah, pesongon dikurangi, dan hak cuti dihapus. 

"Ini menandakan bahwa RUU Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
melindungi buruh, malah sebaliknya hanya untuk kepentingan kaum pemodal saja," kata dia. 

(nth). 
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positive - Yoyok Sukawi (anggota Komisi X DPR RI) Di tengah pandemi seperti sekarang, cara 
cepat dan mudah yang dibutuhkan oleh rakyat, apabila pemerintah ingin investasi tetap 
berlangsung, maka dimudahkan saja proses birokrasi seperti perizinan maupun pemaksimalan 
insentif pajak kepada pelaku usaha 

negative - Yoyok Sukawi (anggota Komisi X DPR RI) Sebagai anggota Fraksi Demokrat, saya 
tidak setuju dengan sikap teman-teman di DPR yang ingin membawa RUU ini ke rapat paripurna 
untuk disahkan menjadi undang-undang. Situasi di Indonesia saat ini tengah terdampak pandemi 
COVID-19, jadi kurang etis apabila RUU tersebut disahkan sekarang 

 

Ringkasan 

Politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi X DPR RI A.S. Sukawijaya atau yang akrab 
disapa Yoyok Sukawi meminta pemerintah mempermudah perizinan investasi daripada 
mengesahkan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam 
waktu dekat. 

 

YOYOK SUKAWI MINTA PEMERINTAH PERMUDAH IZIN DARIPADA OMNIBUS LAW 

Semarang -  Politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi X DPR RI A.S. Sukawijaya atau 
yang akrab disapa Yoyok Sukawi meminta pemerintah mempermudah perizinan investasi 
daripada mengesahkan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja 
dalam waktu dekat. 

"Di tengah pandemi seperti sekarang, cara cepat dan mudah yang dibutuhkan oleh rakyat, 
apabila pemerintah ingin investasi tetap berlangsung, maka dimudahkan saja proses birokrasi 
seperti perizinan maupun pemaksimalan insentif pajak kepada pelaku usaha," katanya melalui 
keterangan pers yang diterima di Semarang, Senin. 
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Menurut dia, kurang etis jika RUU Cipta Kerja disahkan karena isinya tidak berpihak pada rakyat, 
terutama kalangan buruh, apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang 
memiliki efek besar terhadap sendi kehidupan masyarakat terutama terkait ekonomi. 

Selain itu, RUU Cipta Kerja tersebut dianggap menjadi kontroversi oleh beberapa kalangan 
karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, 
dan menyampaikan pendapat. 

Omnibus Law ini, kata dia, juga dianggap bisa memangkas beberapa hak buruh atau karyawan 
seperti perlindungan kerja, hak untuk cuti atau pun pesangon bagi buruh dan karyawan yang 
sudah tidak bekerja. 

"Sebagai anggota Fraksi Demokrat, saya tidak setuju dengan sikap teman-teman di DPR yang 
ingin membawa RUU ini ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Situasi di 
Indonesia saat ini tengah terdampak pandemi COVID-19, jadi kurang etis apabila RUU tersebut 
disahkan sekarang," ujarnya. 

Pemerintah, lanjut dia, seharusnya memiliki cara lain untuk memudahkan investasi di Indonesia 
seperti memangkas proses birokrasi dan memaksimalkan pemberian insentif pajak. 

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah telah sepakat 
membawa RUU Cipta Kerja tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang 
pada Sabtu (03/10) malam. 

Pada pertemuan tersebut, hanya dua fraksi di DPR yang menolak yakni Partai Demokrat dan 
Partai Keadilan Sejahtera. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, dan prosedur 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengklaim jika Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RUU Ciptaker daoat 
mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, RUU Ciptaker juga dapat menyelesaikan 
pelbagai masalah yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan 
perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha, hingga ekosistem investasi yang kondusif. Serta 
penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. 

 

POLEMIK RUU CIPTAKER, SEBENARNYA APA MANFAATNYA? 

Pemerintah mengklaim jika Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU 
Ciptaker) memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RUU Ciptaker daoat 
mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, RUU Ciptaker juga dapat menyelesaikan 
pelbagai masalah yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan 
perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha, hingga ekosistem investasi yang kondusif. Serta 
penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, 
dan prosedur," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Minggu 
(4/10/2020). 
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Berikut 9 keuntungan RUU Ciptaker yang diklaim pemerintah: 

1. Manfaat untuk pelaku UMKM  Airlangga mengatakan bahwa RUU Ciptaker ke depan akan 
memberi manfaat bagi pelaku UMKM utamana dalam hal perizinan. Pelaku UMKM nantinya akan 
merasakan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan Online Single Submission. 

Selain itu, kemudahan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan pendirian PT 
Perseorangan, kemudahan diberikan dengan persyaratan yang mudah dan biaya murah dalam 
kepastian legalisasi. 

2. Tawarkan kemudahan bagi pendirian koperasi  Nantinya, minimal jumlah pendirian boleh 
sebanyak 9 orang. Akan ada kemudahan juga dalam pemanfaatan teknologi. 

3. Mendorong percepatan sertifikasi halal  Airalngga mengklaim RUU Ciptaker akan mendorong 
percepatan dan kepastian sertifikasi halal. Bagi UMKM, nantinya biaya sertifikasi akan ditanggung 
pemerintah. 

4. Pemanfaatan lahan masyarakat di kawasan konservasi  Keberadaan perkebunan masyarakat 
yang sudah masuk kawasan hutan akan tetap mendapatkan kepastian pemanfaatan. Nantinya, 
pemerintah akan mengawasi lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi/  5. 
Penyederhaan izin nelayan  Airlangga menyebut jika pemerintah akan menyederhanakan izin 
berusaha. Utamanya, untuk kepemilikan kapal perikanan. Perizinan kepemilikan akan diproses 
melalui satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

6. Percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat penghasilan rendah  Program ini akan 
dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selain itu, percepatan reformasi agraria 
dan redistribusi tanah akan dilakukan Bank Tanah. 

7. Mengatur pesangan dan pegawai yang kena PHK  Pemerintah akan membuat Program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). 

8. Insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha  RUU ini juga diklaim akan memberi 
manfaat kemudahan dan kepastian memperoleh perizinan berusaha dengan penerapan risk 
based approach dan penerapan standar. Dengan adanya itu, industri akan mampu meningkatkan 
daya saing dan produktivitas usaha. 

Selain itu, pelaku usaha bakal mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif 
fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi. 

Ia juga menjamin jika RUU ini akan memberikan perlindungan hukum yang kuat. Mencakup 
pelanggaran administrasi akan kena sanksi administrasi, sementara pelanggaran berakibat 
keselamatan, kemanan, dan lingkungan, pihak yang melanggar terancam sanksi pidana. 

9. Penetapan kebijakan satu peta  Kebijakan ini dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW). Nantinya, tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, 
serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan akan lebih terintegrasi. 

Pemerintah pusat dan daerah juga akan memercepat penetapan rencana detail tata ruang dalam 
bentuk digital.. 
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Narasumber 

neutral - Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) Kami kecolongan 

negative - Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) Kami tak mengira DPR-
Pemerintah seberani itu 

negative - Dinno Ardiansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti) Kami tak mengira DPR-
Pemerintah seberani itu. 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI menolak sikap Apindo/Kadin dan pemerintah yang 
diwakili Kemenaker, karena tidak sesuai semangat yang diamanatkan Presiden Jokowi dan 
keinginan para buruh agar RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan tidak merugikan dan 
mengeksploitasi buruh 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini jauh lebih kuat dibandingkan tim teknis yang sudah 
diundang oleh pemerintah, yang libatkan beberapa serikat buruh juga, tetapi disana, hanya 
semacam alat legitimasi 

negative - Jokowi (Presiden) Pelibatan partisipasi masyarakat di dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan terkesan hanya formalitas belaka. 

positive - Jokowi (Presiden) ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi prosedur 
pembentukan undang-undang 

neutral - Jokowi (Presiden) [sepatutnya] aspirasi publik dalam pembentukan undang-undang 
bukanlah hanya sekedar formalitas, sehingga harus dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. 

neutral - Jokowi (Presiden) partisipasi didominasi kepentingan politik dari partai politik atau 
golongannya, dibandingkan kepentingan masyarakat 

neutral - Jokowi (Presiden) partisipasi didominasi kepentingan politik dari partai politik atau 
golongannya, dibandingkan kepentingan masyarakat. 

negative - Asfinawati (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum indonesia (YLBHI)) 
Betulkah masalah utamanya itu adalah soal tidak adanya lapangan kerja atau masalah investasi 
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karena hiper regulasi? Atau pertanyaan turunan lagi, apakah RUU Omnibus Law ini betul-betul 
menghilangkan hiper regulasi? Padahal, kalau RUU Omnibus Law ini disahkan, akan ada ratusan, 
lima ratusan lebih peraturan turunan--ini bukannya hiper regulasi lagi? 

neutral - Hinca Panjaitan (Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat) Fraksi Partai Demokrat 
menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini. Kami menilai banyak hal harus dibahas kembali secara 
lebih mendalam dan komprehensif. Kita tak perlu terburu-buru 

 

Ringkasan 

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat 
mengelabui publik, buruh kecolongan. Baru tahun lalu unjuk rasa besar-besaran terjadi di 
Indonesia dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. Ribuan rakyat dan mahasiswa turun ke jalan 
menentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru 
dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hendak disahkan pemerintah-
DPR di rapat paripurna akhir masa jabatan pada September 2019. Kedua aturan itu dianggap 
hanya menguntungkan kelompok elite.  Kini masalah yang sama terulang ketika Rancangan 
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka/omnibus law) disepakati pemerintah dan DPR. 

Dalam rancangan omnibus law yang baru juga ditetapkan bahwa perusahaan boleh mematok 
hari kerja hingga 6 hari dengan syarat waktu kerja 7 jam dalam 6 hari dengan total 40 jam kerja. 
Cuti haid juga tidak diatur dalam omnibus law. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengatakan hal itu nantinya akan  mengikuti  aturan di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

BURUH DIABAIKAN PERTANDA OMNIBUS LAW ADALAH AGENDA ELITE BELAKA 

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat 
mengelabui publik, buruh kecolongan. 

Baru tahun lalu unjuk rasa besar-besaran terjadi di Indonesia dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. 
Ribuan rakyat dan mahasiswa turun ke jalan menentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang hendak disahkan pemerintah-DPR di rapat paripurna akhir masa jabatan pada 
September 2019. Kedua aturan itu dianggap hanya menguntungkan kelompok elite. 

Kini masalah yang sama terulang ketika Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja 
(Cilaka/omnibus law) disepakati pemerintah dan DPR. 

Sedikit publik yang mengetahui bahwa pembahasan revisi UU KPK berjalan di DPR kemudian 
disahkan begitu saja. Pembahasan itu juga berlangsung sangat cepat, kira-kira hanya 15 hari. 
Hitungan ini dimulai dari rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 3 September 2019, 
berbarengan dengan pembahasan usulan revisi untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (biasa disebut UU MD3) sampai pada pengesahan UU 
KPK yang baru tanggal 17 September 2019. 

Revisi itu dilakukan  tanpa melibatkan  pihak terdampak, yakni KPK. Ketua KPK saat itu, Agus 
Rahardjo, mengakui tidak ada kontribusi dari pimpinan KPK terhadap poin-poin revisi tersebut. 

Mahasiswa yang awalnya berniat menolak revisi tersebut merasa kecolongan. Mereka tidak 
menyangka bahwa pemerintah dan DPR benar-benar mengebut pembahasan dan tetap 
mengesahkan UU KPK yang baru tanpa mempertimbangkan aspirasi mahasiswa dan berbagai 
kelompok masyarakat sipil. 
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"Kami kecolongan," kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dinno Ardiansyah 
seperti dilansir  Tempo  . "Kami tak mengira DPR-Pemerintah seberani itu."  Seperti  deja vu  , 
pemerintah dan DPR sepakat terhadap pembahasan RUU omnibus law pada malam hari, Sabtu 
(3/10/2020). Tidak biasanya, pembahasan undang-undang dilakukan pada akhir pekan dan lebih 
dari batas waktu aktivitas yang ditentukan di Gedung DPR/MPR. 

Biasanya kegiatan dibatasi sampai pukul 18.00, tapi rapat dimulai pukul 21.00. Baleg DPR 
mengaku tujuan pembahasan itu semata-mata untuk kepentingan rakyat. 

Pemerintah dan DPR selangkah lagi berhasil mengesahkan aturan hukum yang menuai banyak 
kritik secara senyap dan kilat. Hasil kesepakatan dalam pembahasan ini akan dibawa ke 
paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Hanya ada dua partai yang menolak hasil pembahasan dari 9 fraksi partai di DPR. Mereka adalah 
Demokrat dan PKS. 

Suara Elite Partai, Suara Investor  Jika UU KPK saat itu tidak melibatkan pihak terdampak, 
omnibus law berbeda. Untuk membahas klaster tenaga kerja, pemerintah dan DPR sudah 
mengakomodasi organ buruh dan pengusaha untuk memberi masukan dan mencari jalan tengah 
dalam omnibus law. 

Namun KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo keluar dari tim teknis omnibus law di tengah 
pembahasan pada medio 2020. Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan alasan mereka keluar 
lantaran tidak ada itikad baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun Kamar Dagang 
Industri (Kadin) mencari titik temu kesepakatan. 

"KSPI menolak sikap Apindo/Kadin dan pemerintah yang diwakili Kemenaker, karena tidak sesuai 
semangat yang diamanatkan Presiden Jokowi dan keinginan para buruh agar RUU Cipta Kerja 
klaster Ketenagakerjaan tidak merugikan dan mengeksploitasi buruh,"  jelas  KSPI dalam rilis 
tertulisnya. 

Pada Agustus 2020 DPR bertindak baik dengan mengusahakan tim perumus yang berisikan 
Panitia Kerja DPR dan serikat buruh yang keluar dari tim teknis. Menurut Said Iqbal, serikat yang 
bergabung dalam tim itu mencapai 32 organ. 

Tim ini, menurut Said, lebih bagus daripada tim teknis pemerintah karena berisikan buruh yang 
bisa dengan bebas menyampaikan keberatan. 

"Ini jauh lebih kuat dibandingkan tim teknis yang sudah diundang oleh pemerintah, yang libatkan 
beberapa serikat buruh juga, tetapi disana, hanya semacam alat legitimasi," kata Said seusai 
rapat di DPR seperti dilansir  BBC  . 

Kehadiran tim teknis ini sebenarnya baik sebagai bentuk usaha mendengarkan aspirasi dari 
seluruh kelompok masyarakat. Joko Riskiyono dalam  Pengaruh Partisipasi Publik Dalam 
Pembentukan Undang-undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara 
Pemilu  (2016,  PDF  ) mencatat partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU adalah salah satu 
bentuk pemerintahan yang baik. 

Namun sering kali partisipasi itu sekadar untuk memenuhi tahapan pembuatan undang-undang 
atau menunjukkan maksud baik. Joko mengutip omongan anggota DPR periode 2009-2014, 
Ahmad Yani, bahwa "Pelibatan partisipasi masyarakat di dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan terkesan hanya formalitas belaka."  Dalam tulisannya yang lain  bertajuk  
"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan 
Kesejahteraan" (2015), Joko, sebagai tenaga ahli DPR, memandang bahwa meski sudah ada 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
aspirasi masyarakat masih dipandang sebelah mata. 
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Aturan hukum di atas seharusnya memberi jalan agar partisipasi masyarakat dilibatkan dalam 
pembuatan aturan. Pada praktiknya, "ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi 
prosedur pembentukan undang-undang." Joko menyatakan, "[sepatutnya] aspirasi publik dalam 
pembentukan undang-undang bukanlah hanya sekedar formalitas, sehingga harus dilaksanakan 
oleh DPR dan Presiden."  Sebagian orang memang menganggap partisipasi masyarakat dalam 
pembentukan undang-undang hanyalah  jargon  . Masyarakat bisa menyampaikan masukan, 
saran, keluhan, bahkan kepentingan mereka, tapi  toh  pengetok palunya adalah DPR. 

Yang sulit dijawab adalah seberapa besar dan signifikan sesungguhnya aspirasi serta partisipasi 
masyarakat berpengaruh dalam proses pembahasan substansi rancangan undang-undang yang 
sedang dibahas?  Joko paham betul kendati partisipasi masyarakat sudah diberikan jalan, DPR 
sebagai perwakilan rakyat dari partai politik "tentu memiliki kepentingan" sebagai bagian 
lembaga legislatif. Keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat lebih sebagai pencitraan belaka. 
Kejadian di lapangan "partisipasi didominasi kepentingan politik dari  partai politik  atau 
golongannya, dibandingkan kepentingan masyarakat."  Dalam omnibus law, kepentingan yang 
diakomodasi pemerintah dan DPR dalam pembentukan aturan ini jelas investor. Pemerintah dan 
DPR menginginkan ada pemangkasan sejumlah regulasi untuk  mempermudah  investasi di 
Indonesia. Dari situ barulah buruh mendapat manfaat. Salah satu hasil investasi itu adalah 
terbukanya lapangan pekerjaan. 

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum indonesia (YLBHI) Asfinawati sejak awal sudah 
gigih mendesak pemerintah dan DPR menghentikan--bukan menunda--pembahasan omnibus 
law. Selain karena minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam merumuskan masalah, tujuan 
pemerintah dalam pembuatan RUU ini bisa menyimpang dari kepentingan tenaga kerja. 

"Betulkah masalah utamanya itu adalah soal tidak adanya lapangan kerja atau masalah investasi 
karena hiper regulasi? Atau pertanyaan turunan lagi, apakah RUU Omnibus Law ini betul-betul 
menghilangkan hiper regulasi? Padahal, kalau RUU Omnibus Law ini disahkan, akan ada ratusan, 
lima ratusan lebih peraturan turunan--ini bukannya hiper regulasi lagi?" kata Asfinawati seperti 
dilansir  BBC  . 

Sedangkan Serikat buruh seperti KSPI dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) 
merasa kepentingan mereka tidak terwakili dalam omnibus law yang bakal disahkan DPR dalam 
rapat paripurna hari ini, Senin (5/10/2020). Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat 
menganggap keberpihakan pemerintah dan DPR memang tidak kepada pekerja. Aspirasi mereka 
hanya menjadi saran, tapi jauh panggang dari kebijakan. 

"Saat pembentukan tim kerja, perwakilan kami bertanya apakah nanti draft yang disusun 
bersama dengan kami nanti akan jadi rujukan dan pegangan sah di DPR, pemerintah bilang: 
tidak, ini hanya menampung saran. Jadi memang sudah setengah hati dan nggak niat," kata 
Mirah seperti dicatat  Tempo  . 

Beda dengan buruh, sampai hari ini, baik Kadin dan Apindo selaku pengusaha tidak ramai 
menunjukkan keberatan mereka pada omnibus law. Bagaimanapun, mereka, para pengusaha 
dan investor, adalah pelaku utama yang diakomodasi pemerintah dalam omnibus law. 

Mengabaikan Aspirasi Buruh  Ada beberapa aturan yang menurut KSPI tak layak disahkan,  
antara lain  : pesangon yang jumlahnya berkurang dari 32 kali menjadi 25 kali, dibayarkan oleh 
perusahaan dan pemerintah; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diatur batas 
waktunya dalam omnibus law; dan penjabaran bidang-bidang kerja untuk  outsourcing  yang 
belum jelas--sebelumnya  outsourcing  hanya berlaku di 5 bidang pekerjaan, tapi omnibus law 
tidak tegas menyebut demikian. 

Dalam rancangan omnibus law yang baru juga ditetapkan bahwa perusahaan boleh mematok 
hari kerja hingga 6 hari dengan syarat waktu kerja 7 jam dalam 6 hari dengan total 40 jam kerja. 
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Cuti haid juga tidak diatur dalam omnibus law. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengatakan hal itu nantinya akan  mengikuti  aturan di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Namun ini tidak bisa jadi jaminan. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menetapkan besaran 
maksimal uang penghargaan adalah 8 kali upah dalam omnibus law. Jika merunut pada UU 
Ketenagakerjaan, maka seharusnya maksimal 10 kali upah. Dalam revisi yang teranyar, DPR dan 
pemerintah memperbaiki poin ini seperti yang ada di UU Ketenagakerjaan. Kenihilan masalah 
cuti haid dan hamil dalam omnibus law bisa menjadi perkara lain ke depan karena bentroknya 
aturan hukum. 

Poin yang masih menjadi masalah bagi buruh ini tak banyak dihiraukan DPR dan pemerintah. 
Selama kurang lebih 9 bulan, pemerintah sudah merampungkan pembahasan 10 klaster yang 
ada di omnibus law. Pembahasan klaster ketenagakerjaan menjadi yang paling buntut menilik 
perdebatan yang alot. Tapi ternyata, pembahasannya tidak sesulit itu bagi pemerintah dan DPR. 

Sejak dimulainya pembahasan  pada  25 September 2020, pemerintah dan DPR hanya butuh 9 
hari untuk bisa menyelesaikan pembahasan. Meski menurut buruh masih banyak masalah,  toh  
sebagian besar fraksi di DPR tak keberatan. Padahal Fraksi Partai Demokrat sudah mengingatkan 
pengesahan omnibus law terlalu buru-buru. Jika ditelaah satu per satu pasal dalam omnibus law, 
banyak ketentuan yang belum jelas tapi dilempar penyelesaiannya ke Peraturan Pemerintah 
daripada omnibus law. 

"Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini. Kami menilai banyak hal harus 
dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tak perlu terburu-buru," kata 
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan. 

Dari pembahasan sampai pengesahan, DPR hanya perlu mengambil waktu dua hari. Tepat hari 
ini, Senin (5/10/2020), DPR sudah menjadwalkan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan 
soal omnibus law. 

Ini baru bicara soal buruh saja. Masih ada perkara lain yang membelit omnibus law seperti 
masalah pertanahan dan lingkungan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto awalnya  mengatakan  bahwa 
masih ada waktu bagi PKS dan Demokrat untuk berdialog dengan pemerintah terkait omnibus 
law. Siapa sangka waktu dialog itu tak sampai 48 jam. Belum lagi jika menghitung hari Minggu 
seharusnya masuk hari libur. 

Dengan paripurna hari ini, masyarakat, terkhusus organ buruh, memang kecolongan. 
Kebanyakan dari mereka baru melaksanakan aksi protes dan mogok kerja pada 6-8 Oktober 
2020. Sebelum itu terjadi, pemerintah dan DPR sudah mengambil keputusan. 

Sekeras apapun protes dan usaha buruh menolak omnibus law, jika pemerintah dan DPR sudah 
satu suara, omnibus law--dengan segala polemiknya--tetap akan berlaku. Sama seperti UU KPK 
dahulu. 

==========  KONFRONTASI  adalah ulasan serta komentar atas isu sosial-politik yang 
sedang menghangat di Indonesia. Sajian khusus ini ditayangkan setiap Senin dan diasuh oleh 
penulis politik  Felix Nathaniel  ..  
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negative - Iskandar Simorangkir (Deputi Koordinasi Makro Keuangan) Saya memohan maaf 
karena pada saat yang sama ikut sidang Paripurna RUU Cipta kerja, jadi dia mendadak 
dedikasikan kepada saya 

 

Ringkasan 

Pemerintah memastikan Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  berpeluang disahkan pada hari ini, 
Senin, 5 Oktober 2020. Deputi Koordinasi Makro Keuangan Iskandar Simorangkir memastikan, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto  akan mengesahkan RUU Cipta 
Kerja. 

 

RUU CIPTA KERJA BERPELUANG BAKAL DISAHKAN HARI INI 

Pemerintah memastikan Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  berpeluang disahkan pada hari ini, 
Senin, 5 Oktober 2020. Deputi Koordinasi Makro Keuangan Iskandar Simorangkir memastikan, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto  akan mengesahkan RUU Cipta 
Kerja. 

"Saya memohan maaf karena pada saat yang sama ikut sidang Paripurna RUU Cipta kerja, jadi 
dia mendadak dedikasikan kepada saya," ujar Iskandar dalam diskusi Virtual, Senin (5/10/2020). 

Rencana pengesahan ini tertuang dalam surat Kepala Badan Persidangan Paripurna DPR 
tertanggal 29 September 2020. Dalam rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini pukul 14.00 
WIB itu, tertulis salah satu agenda yakni pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja. 

Ada pula surat pimpinan DPR mengagendakan rapat Bamus pada pukul 12.30 WIB hari ini. Salah 
satu agendanya ialah membicarakan surat masuk dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Nomor 
LG/11858/DPR RI/X/2020 tanggal 2 Oktober tentang RUU Cipta Kerja. Padahal, pengambilan 
keputusan tingkat I baru dilaksanakan pada Sabtu, 3 Oktober 2020. 
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Jika Bamus menyetujui, RUU Cipta Kerja akan segera disahkan dalam rapat paripurna siang ini. 
Pembahasan omnibus law RUU Cipta telah diselesaikan DPR dan pemerintah pada Sabtu 
(3/10/2020) malam. RUU Cipta Kerja kini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-
undang melalui rapat paripurna DPR. 

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan pada Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan 
fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Adalah Fraksi PKS dan Fraksi Partai 
Demokrat yang menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. 

(akr). 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Telah dilakukan 63 kali 
rapat pembahasan [56 kali Rapat Panja, 6 kali Rapat Tim Mus/ Tim Sin dan 1 kali Rapat Kerja], 
yang dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui pertemuan tatap muka maupun 
melalui video-conference [daring] 

 

Ringkasan 

Meski pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja tinggal selangkah lagi, tapi 
pembahasan regulasi dengan konsep omnibus law ini sangat alot dan membutuhkan waktu yang 
sangat lama. RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua 
DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, yang 
menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama 10 Menteri.  Kesepuluh menteri 
tersebut yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri LHK, Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri ESDM, Menteri KUKM, Menteri 
PUPR, dan Menteri Pertanian, untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di 
DPR-RI. 

 

TINGGAL SELANGKAH LAGI, INI PROSES PANJANG PENYUSUNAN RUU CIPTA 
KERJA 

Meski pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja tinggal selangkah lagi, tapi 
pembahasan regulasi dengan konsep omnibus law ini sangat alot dan membutuhkan waktu yang 
sangat lama. 

RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR-RI melalui 
Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, yang menugaskan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian bersama 10 Menteri. 
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Kesepuluh menteri tersebut yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri LHK, Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri ESDM, 
Menteri KUKM, Menteri PUPR, dan Menteri Pertanian, untuk mewakili Presiden dalam 
pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR-RI. 

Proses pembahasan pun dilakukan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja 
(Panja) RUU Cipta Kerja sejak tanggal 20 Mei 2020. 

Dalam proses pembahasan tersebut, sangat banyak dinamika yang terjadi dalam pembahasan. 
Tak hanya berkaitan dengan substansi, tetapi juga situasi dan kondisi yang terjadi dalam rapat 
pembahasan. Tak kurang dari 63 kali Rapat Panja telah digelar dalam rangkaian pembahasan 
yang cukup panjang dan saat pandemi Covid-19. 

"Telah dilakukan 63 kali rapat pembahasan [56 kali Rapat Panja, 6 kali Rapat Tim Mus/ Tim Sin 
dan 1 kali Rapat Kerja], yang dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui pertemuan 
tatap muka maupun melalui  video-conference  [daring]," kata Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari keterangan resminya, Minggu (4/10/2020). 

Cakupan materi RUU Cipta Kerja pun sangat luas. Semula mencakup 79 UU, tetapi dalam 
pembahasannya menjadi menjadi 76 UU. 

Total Ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Pers, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan UU 
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

Adapun, ada 4 UU yang ditambahkan dalam pembahasan yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, UU 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 8 
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai 
Dan Pajak Penjualan Barang Mewah Jo. UU Nomor 42 Tahun 2009, dan UU Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal yang mencakup sejumlah garis besar yakni 
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan 
UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan 
lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan Proyek Strategis Nasional, dukungan 
administrasi pemerintahan, dan sanksi. 

"Cakupan substansi tersebut kami yakini akan dapat mendukung upaya kita bersama, untuk 
mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan 
lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong 
perekonomian nasional kita", tegasnya. 
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negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Apakah RUU Ciptaker ini bisa disetujui 
untuk dibawa pada Tingkat II? 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Ada tujuh fraksi menerima dan dua 
menolak, dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa komunikasi tetap 
terbuka sampai menjelang Rapat Paripurna DPR 

positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Kedua, pemda turut serta dalam mewujudkan 
keberhasilan cipta kerja. Oleh karena itu, kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai 
dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Pelaksanaan kewenangan pemda sesuai 
dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi 
melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha. Kelima, kebijakan pengintegrasian satu peta 
nasional, yang meliputi wilayah darat dan laut 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi 
regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan 
pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan 
penggunaan sistem elektronik 

 

Ringkasan 

Rapat  Kerja Badan Legislasi (Baleg)  DPR  RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu 
malam atau malam minggu untuk meloloskan Rancangan  Undang-Undang  Omnibus Law Cipta 
Kerja  (  RUU Cipta Kerja  ) dibawa dalam Rapat  Paripurna  DPR untuk disetujui menjadi  undang-
undang  (UU).  Kemudian seluruh anggota Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD RI 
menyatakan setuju. Rapat Baleg DPR di  akhir pekan  (  weekend  ) itu dilakukan sampai  larut 
malam  . Rapat tersebut baru dibuka pada sekitar pukul 21.00 WIB. 
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Dalam raker tersebut juga hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

RAPAT LARUT MALAM SAAT WEEKEND DI DPR DEMI RUU CIPTA KERJA 

Rapat  Kerja Badan Legislasi (Baleg)  DPR  RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu 
malam atau malam minggu untuk meloloskan Rancangan  Undang-Undang  Omnibus Law Cipta 
Kerja  (  RUU Cipta Kerja  ) dibawa dalam Rapat  Paripurna  DPR untuk disetujui menjadi  undang-
undang  (UU). 

"Apakah RUU Ciptaker ini bisa disetujui untuk dibawa pada Tingkat II?" kata Ketua Baleg DPR 
RI Supratman Andi Agtas dalam Raker Baleg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu malam 
seperti dilansir dari  Antara  , Senin (5/10/2020). 

Kemudian seluruh anggota Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD RI menyatakan setuju. 
Rapat Baleg DPR di  akhir pekan  (  weekend  ) itu dilakukan sampai  larut malam  . Rapat 
tersebut baru dibuka pada sekitar pukul 21.00 WIB. 

Dalam  rapat  tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui 
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai 
Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. 
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan 
Partai Demokrat. 

"Ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak, dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian bahwa komunikasi tetap terbuka sampai menjelang Rapat Paripurna DPR," ujar 
dia. 

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, mengatakan RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU 
yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi 
Nasional Tahun 2020. 

Menurut dia, RUU Cipta Kerja merupakan RUU pertama yang setiap pembahasannya dilakukan 
secara terbuka dan transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan media sosial DPR sebagai 
komitmen terhadap reformasi parlemen. 

Willy mengatakan ada beberapa hal pokok yang mengemuka dan disepakati dalam RUU Cipta 
Kerja dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara lain pertama, penataan dan perbaikan sistem 
perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dianut dalam 
UUD NRI Tahun 1945. 

"Kedua, pemda turut serta dalam mewujudkan keberhasilan cipta kerja. Oleh karena itu, 
kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai 
NKRI. Pelaksanaan kewenangan pemda sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat," kata dia. 

Ketiga, menurut dia, konsep "  Risk Based Approach  " (RBA) menjadi dasar dan menjiwai RUU 
Cipta Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Keempat, kebijakan kemudahan 
berusaha, untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi sampai usaha besar. 
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"Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas 
berusaha. Kelima, kebijakan pengintegrasian satu peta nasional, yang meliputi wilayah darat dan 
laut," ujar dia. 

Keenam, menurut dia, pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga 
kerja/buruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Ketujuh, pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi, 
pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan 
administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja. 

Dalam raker tersebut juga hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU 
Omnibus Law Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional 
dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga dalam 
keterangan resminya. 

Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan 
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, 
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan 
UMKM dan koperasi yang belum optimal. 

Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya 
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. 

Airlangga mengatakan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. 

Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku 
usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja 
untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. 

Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Omnibus Law Cipta 
Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam 
proses perizinan melalui OSS (  Online Single Submission  ). 

Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual 
(HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga 
kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada 
kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. 

Tidak hanya itu, RUU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian 
koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga 
diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga 
kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. 

Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan 
pembahasan RUU lain. Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus 
meskipun di tengah pandemi Covid-19. 
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Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia. Sidang-sidang 
pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas di tengah 
masa reses dan pandemi. 

Pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan 
ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu. Hal ini untuk 
merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut. 
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Narasumber 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Kami sampaikan sesuai mekanisme, 
selanjutnya apakah akan dibawa ke Rapat Paripurna terdekat, tergantung keputusan Bamus 
(Badan Musyawarah) 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Terkait sikap dua fraksi, itu biasa saja 
dan hak masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap politiknya yang tidak bisa dicampuri 
pihak lain. Jika mereka menolak, itu hak politik yang kami hargai 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyatakan pembahasan RUU Cipta 
Kerja yang dilakukan bersama dengan pemerintah sudah sesuai mekanisme dan tata kelola yang 
berlaku.  Baidowi mengatakan Baleg juga sudah melaporkan hasil pembahasan Omnibus Law 
yang telah disetujui untuk menjadi UU dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II kepada 
pimpinan DPR. 

 

BALEG DPR SEBUT PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA SUDAH SESUAI MEKANISME 

-  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyatakan pembahasan RUU Cipta 
Kerja yang dilakukan bersama dengan pemerintah sudah sesuai mekanisme dan tata kelola yang 
berlaku. 

"Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke Rapat Paripurna 
terdekat, tergantung keputusan Bamus (Badan Musyawarah)," kata Baidowi dalam pernyataan 
di Jakarta, Senin (5/10). 

Baidowi mengatakan Baleg juga sudah melaporkan hasil pembahasan Omnibus Law yang telah 
disetujui untuk menjadi UU dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II kepada pimpinan 
DPR. 
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Terkait adanya dua fraksi yang masih menolak RUU tersebut yaitu Partai Demokrat dan Partai 
Keadilan Sejahtera, Baidowi menegaskan hal itu merupakan bentuk keberagaman politik. 

Namun, ia memastikan keduanya ikut terlibat dalam pembahasan RUU sejak rapat panitia kerja 
(panja) dan sempat ikut menyetujui draf regulasi tersebut. 

"Terkait sikap dua fraksi, itu biasa saja dan hak masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap 
politiknya yang tidak bisa dicampuri pihak lain. Jika mereka menolak, itu hak politik yang kami 
hargai," katanya mengutip  Antara  .(Sik). 
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Ringkasan 

Di tengah pandemi Covid-19 kantor-kantor masih ada yang buka guna menggerakkan roda 
perekonomian. Mungkin Anda juga salah satu karyawan yang masih wajib ke kantor. Dikutip dari 
Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 10 cara mencegah penularan Covid-19 di 
kantor. 

 

HINDARI COVID-19 SAAT KERJA DI KANTOR, PATUHI PROTOKOL KESEHATAN INI 

Di tengah pandemi Covid-19 kantor-kantor masih ada yang buka guna menggerakkan roda 
perekonomian. Mungkin Anda juga salah satu karyawan yang masih wajib ke kantor. Dikutip dari 
Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 10 cara mencegah penularan Covid-19 di 
kantor. Apa saja? 

1. Ikuti aturan pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan memasuki ruang kerja dan hindari 
kerumunan. 

2. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau gunakan hand sanitizer secara berkala. 

3. Terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan 
atas bagian dalam. 

4. Bersihkan fasilitas dan peralatan kerja pribadi dengan cairan disinfektan sebelun dan sesudah 
bekerja. 

5. Tidak menggunakan perlengkapan kerja, peralatan makan, dan peralatan ibadah secara 
bergantian. 

6. Selalu menjaga jarak aman dengan rekan kerja. 

7. Biasakan tidak berjabat tangan dan gunakan siku atau alat bantu untuk membuka pintu. 

8. Mandi dan atau ganti pakaian ketika menggunakan transportasi umum, jika diperlukan  9. 
Gunakan masker dan ganti masker jika diperlukan  10. Gunakan alat bantu untuk menekan 
tombol  (DRM). 
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Narasumber 

neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Selama setahun 
periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi 
hingga mencapai 64,7 persen 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Masih terus naiknya 
kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik 
kelemahan Presiden Jokowi 

neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Termasuk di antara 
sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen), dan Menteri 
Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen) 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen), Menteri 
BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen) 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebanyak 72,8 persen 
setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22,3 
persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab 

 

Ringkasan 

Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden 
RI Joko Widodo masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi COVID-19. 

Menteri-menteri yang dinilai buruk antara lain Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), 
dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 
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SURVEI: KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PRESIDEN JOKOWI TINGGI 

Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden 
RI Joko Widodo masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi COVID-19. 

"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih 
menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research 
Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin. 

Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani COVID-19 masih menjadi opsi 
terbaik. 

Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah, seperti pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara 
bertahap. 

Meski demikian, lanjut dia, masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. 

"Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak 
PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi," katanya. 

Sementara, sisanya 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. 

Hasil survei Voxpopuli Research Center terkait dengan tingkat kepuasan publik kepada kinerja 
menteri.HO-Survei Voxpopuli Research Center  Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, 
catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet. Setidaknya ada sembilan menteri yang 
dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan penilaian di bawah 1 persen. 

"Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 
persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen)," papar Dika. 

Yang ironis, Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis 
kesehatan dinilai tidak optimal. 

Upaya mengendalikan COVID-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite 
Penanganan COVID-19-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). 

Sementara itu, masuknya Nadiem yang sukses membangun  start-up  berstatus  unicorn  masih 
dipertanyakan kinerjanya. 

Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan 
kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring. 

Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam 
mengatasi  illegal fishing  . 

Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik 
sebagai keputusan yang tidak tepat. 

Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), 
dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). 

Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen). Selebihnya 
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masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 
persen. 

"Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 
(25,3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 
(13,0 persen)," kata Dika. 

Menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. 

"Sebanyak 72,8 persen setuju dilakukan  reshuffle  kabinet terhadap menteri-menteri yang 
kinerjanya buruk, hanya 22,3 persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab," 
tutur Dika. 

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 20 September 2020 
melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 
2019. 

Margin of error  survei sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 
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Narasumber 

neutral - Suprapto (Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam) Masih sedang persiapan, dan tetap 
jalan terus 

neutral - Suprapto (Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam) Kami sudah membuat surat 
pemberitahuan ke pihak kepolisian terkait kegiatan kami 

neutral - Suprapto (Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam) Bukan hanya kaum buruh saja, 
tapi seluruh rakyat indonesia. Dan kalau RUU cipta kerja ini tetap disahkan, maka kita akan 
menjadi jongos dan kuli di negeri sendiri, 

neutral - Suprapto (Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam) Kami tetap mengedepankan 
protokol kesehatan, memakai masker hingga jaga jarak 

 

Ringkasan 

Sejumlah pihak yang menolah pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja terus 
bertambah. Salah satunya datang dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam. 

Pekerja yang tergabung dalams erikat tersebut berencana akan melakukan aksi mogok kerja 
selama tiga hari sebagai bentuk protes terhadap RUU yang rencananya akan disahkan pada 
tanggal 8 Oktober 2020 mendatang. 

 

TOLAK OMNIBUS LAW, SERIKAT PEKERJA METAL BATAM MOGOK KERJA 3 HARI 

Sejumlah pihak yang menolah pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja terus 
bertambah. Salah satunya datang dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam. 

Pekerja yang tergabung dalams erikat tersebut berencana akan melakukan aksi mogok kerja 
selama tiga hari sebagai bentuk protes terhadap RUU yang rencananya akan disahkan pada 
tanggal 8 Oktober 2020 mendatang. 
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Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto mengatakan, persiapan aksi mogok massal 
hingga saat ini terus dipersiapkan. 

“Masih sedang persiapan, dan tetap jalan terus,” ujar Suprapto, Senin (5/10/2020). 

Ia menuturkan, aksi mogok kerja kali ini berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan di depan 
kantor Walikota Batam. Namun, dilakukan di perusahaan masing-masing tempat para pekerja 
bernaung. 

Ia menyebutkan aksi mogok kerja massal ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dari mulai tanggal 
6 hingga 8 Oktober 2020. 

“Kami sudah membuat surat pemberitahuan ke pihak kepolisian terkait kegiatan kami,” katanya, 
melansir Batamnews (jaringan Suara.com). 

ia menegaskan, aksinya ini sebagai bentuk perlawanan. Karena menurutnya, perlawanan ini tidak 
hanya untuk kaum buruh dan pekerja saat ini saja melainkan juga untuk anak-anak dan generasi 
mendatang. 

“Bukan hanya kaum buruh saja, tapi seluruh rakyat indonesia. Dan kalau RUU cipta kerja ini 
tetap disahkan, maka kita akan menjadi jongos dan kuli di negeri sendiri,” kata dia. 

Di kesempatan yang sama, ia juga mengajak seluruh anggota untuk ikut aksi tersebut, agar 
dapat menghentikan seluruh proses produksi. Hal ini menjadi bentuk perlawanan terhadap 
rencana DPR RI untuk mengesahkan Omnimbus Law Cipta Kerja. 

“Kami tetap mengedepankan protokol kesehatan, memakai masker hingga jaga jarak,” 
pungkasnya. 
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negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) RUU Cipta Kerja disetujui untuk 
pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sepuluh isu tersebut telah 
dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan 
sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan semalam sudah diputuskan oleh 
pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi 
undang-undang 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati 
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi 
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003 

 

Ringkasan 

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg)  DPR  dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan 
Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja  untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam 
Rapat Paripurna. 

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua 
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 
I dengan pemerintah sebagaimana dilansir dari  Antara,  Senin (5/10/2020). 

 

INI 14 ATURAN PHK DI RUU CIPTA KERJA YANG JADI MOMOK BURUH 

JAKARTA,  - Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg)  DPR  dengan pemerintah telah menyepakati 
Rancangan Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja  untuk disetujui menjadi Undang-Undang 
(UU) dalam Rapat Paripurna. 
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"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua 
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 
I dengan pemerintah sebagaimana dilansir dari  Antara,  Senin (5/10/2020). 

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui 
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, 
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai 
Demokrat. 

Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law dianggap serikat  buruh  akan merugikan posisi tawar  
pekerja  . Salah satu pasal yang ditolak serikat buruh yakni terkait  pemutusan hubungan kerja  
(  PHK  ) pekerja oleh  perusahaan  . 

Dikutip dari beleid RUU Cipta Kerja Pasal 154A, bahwa pemerintah membolehkan perusahaan 
untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasan sebagai berikut:   Sementara itu jika 
mengacu pada aturan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah 
membolehkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan sebagai berikut:  Serikat buruh 
mengkhawatirkan, aturan PHK dalam RUU  Omnibus Law Cipta Kerja  ini akan membuat posisi 
pekerja semakin lemah. 

Perusahaan bisa dengan mudah memecat pekerja dengan alasan efisiensi atau strategi bisnis 
sehingga pekerja tak lagi memiliki daya tawar jika keberatan PHK diajukan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan da 10 isu yang 
diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, 
termasuk soal PHK. 

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR 
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan semalam sudah 
diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR RI untuk 
disahkan menjadi undang-undang," ujar Said Iqbal dalam keterangannya. 

Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian 
kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan 
hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. 

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang 
Paripurna DPR, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya 
menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada tanggal 6 
sampai 8 oktober 2020 (  Mogok Nasional Oktober 2020  ) sesuai mekanisme UU Nomor 9 tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata 
Said Iqbal lagi. 
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Ringkasan 

KALANGAN buruh dan sejumlah kalangan termasuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia 
(KAM)] menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Alasannya, jika RUU itu menjadi UU makan nasib 
buruh akan semakin terjepit dan kehidupan mereka tidak semakin sejahtera. 

RUU tersebut disebut tidak memberikan adanya kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial 
dan sebagainya. Keenam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 
516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, saat UMSK hilang 
maka upah buruh di sektor industri akan turun 30 persen. Karena, UMSK adalah upah minum 
berdasarkan sektor industri, yang nilainya di atas upah minimum 1 (UMK). 

 

DENGARKAN JANGAN ABAIKAN ASPIRASI BURUH 

KALANGAN buruh dan sejumlah kalangan termasuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia 
(KAM)] menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Alasannya, jika RUU itu menjadi UU makan nasib 
buruh akan semakin terjepit dan kehidupan mereka tidak semakin sejahtera. 

RUU tersebut disebut tidak memberikan adanya kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial 
dan sebagainya. Keenam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 
516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, saat UMSK hilang 
maka upah buruh di sektor industri akan turun 30 persen. Karena, UMSK adalah upah minum 
berdasarkan sektor industri, yang nilainya di atas upah minimum 1 (UMK). 

Said mengungkapkan, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup tanpa batasan waktu 
dan jenis pekerjaan menjadi masalah serius bagi buruh. Dengan sistem saat ini, bisa jadi tidak 
ada pengangkatan karyawan tetap. Karena pengusaha akan cenderung mempekerjakan buruh 
kontrak dan outsourcing. 
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Saat ini jumlah buruh penerima UMSK mencapai puluhan juta orang. Sehingga tidak mungkin 
dalam satu pekerjaan dengan jumlah jam kerja yang sama, ada buruh menerima UMK dan yang 
lainnya UMSK. Hal ini menurutnya, terjadi diskriminasi. 

Penolakan terhadap RUU itu juga dilakukan buruh dengan melakukan aksi mogok nasional pada 
6-8 Oktober 2020. 

Terkait penOlakan RUU tersebut, kalangan buruh mendapat dukungan dari KAMI. Pasalnya, RUU 
tersebut dinilai menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusakj 
lingkungan, memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh. 

Dalam maklumat yang dikeluarkan Presidium KAMI, yaitu Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab 
dan M Din Syamsuddin, ditegaskan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja akan semakin 
menghilangkan kedaulatan bangsa. 

RUU tersebut juga dinilai akan meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan, serta 
memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh. 

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho 
mengatakan, semua elemen bangsa yang peduli pada pada kehidupan bangsa dimana saat ini 
tingkat kesejahteraan rakyat sangat jauh dari harapan dan tingginya angka pengangguran harus 
bersama sama menolak RUU Omnibus Law. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Minggu, menjelaskan, Pemerintah menjamin RUU Cipta Kerja memprioritaskan pelaku 
UMKM terkait kemudahan perizinan dan bagi pekerja menyangkut kepastian pesangon. 

Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan 
menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh sembilan orang. 

Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU ini menjamin adanya kepastian dalam 
pemberian pesangon yakni Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP). 

Kalangan buruh tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Itulah sebabnya kita 
menyarankan kepada pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat atau kalangan 
buruh, karena keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
yang akan diterbitkan diperlukan karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja kepada rakyat. 

Pemerintah dan DPR RI tidak boleh mengesahkan UU jika merugikan rakyat atau buruh. 
Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan teladan dan pelayanan perlindungan terbaik 
bagi rakyat. Bukan semakin mempersulit rakyat dan keberpihakan kepada pengusaha yang 
melanggar hukum, dan yang merusak lingkungan, bahkan keberpihakan kepada tenaga kerja 
asing lewat RUU Cipta Kerja yang dibahas di tengah pandemi Covid-19. 

Menurut peneliti The Indonesian Institute Aulia Guzasiah, keterlibatan publik dalam penyusunan 
rancangan undang-undang omnibus law masih minim, terlihat dari banyaknya naskah RUU yang 
tidak mengakomodasi kepentingan khalayak luas. 

Menurut dia, dalam prosesnya, penyusunan RUU omnibus law lebih banyak melibatkan kalangan 
pengusaha ketimbang elemen masyarakat/ seperti ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan 
akademisi. 

Tak heran bila ada yang menilai omnibus law hanya menguntungkan para pemilik 
modal/pengusaha, sementara di satu sisi justru menggerus hak tenaga kerja. 
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Ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan pemerintah bahwa banyak 'penumpang gelap' di 
rancangan Omnibus Law, yang se~ makin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat. 
Ternyata' Omnibus tidak lebih dari 'Bus Sewaan' untuk kelompok punya uang. 

Supaya UU ini tidak terus mendapat penolakan dan mampu menyederhanakan berbagai 
peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertical, tentu harus melibatkan 
partisipasi masyarakat'secara aktif dan luas. (***) 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ujang Komarudin (Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia) Dalam memimpin 
Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan 
Presiden 

neutral - Ujang Komarudin (Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Dalam 
memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan 
penunjukan Presiden. 

neutral - Ujang Komarudin (Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Jadi bukan 
untuk meningkatkan kinerja, tapi posisi ini untuk akomodasi kepentingan politik saja 

negative - Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia) Di tengah pandemi 
semacam ini, solusinya bukan nambah Wamen, tapi paksa menterinya kerja extra ordinary 

neutral - Pratikno (Menteri Sekretariat Negara) Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh 
Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang lalu, tidak ada Rancangan Keppres tentang 
pengangkatan Wamen 

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM) Kemenkop salah satu kementerian yang 
sekarang sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan perombakan struktur organisasi 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sama dengan SOTK kementerian lain. 
Ada jabatan Wamen, terlepas apakah akan diisi wamen atau tidak 

 

Ringkasan 

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020 
tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aturan ini memungkinkan Jokowi memiliki dua lagi 
tambahan  wakil menteri  di dua kementerian tersebut. 
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JABATAN WAKIL MENTERI: ANTARA KEBUTUHAN DAN JATAH POLITIK 

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020 
tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aturan ini memungkinkan Jokowi memiliki dua lagi 
tambahan  wakil menteri  di dua kementerian tersebut. 

Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 95 Tahun 2020 menyebutkan, "Dalam memimpin Kementerian 
Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden."  
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai keberadaan 
wamen ini sangat tidak diperlukan, khususnya di saat pandemi seperti sekarang. Bahkan ia 
menduga ada motif politik di balik keluarnya Perpres ini. 

Ia menyebut partai-partai pendukung Jokowi banyak yang belum dapat jabatan seperti Partai 
Hanura dan Partai Bulan Bintang. Perpres ini bisa jadi adalah bentuk akomodasi kepentingan 
politik mereka. 

"Jadi bukan untuk meningkatkan kinerja, tapi posisi ini untuk akomodasi kepentingan politik 
saja," ujar Ujang. 

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia menilai 
penambahan wakil menteri akan semakin membuat kabinet gemuk. Padahal, menurut dia, 
anggaran negara sedang seret akibat terpaan Covid-19. 

"Di tengah pandemi semacam ini, solusinya bukan nambah Wamen, tapi paksa menterinya kerja 
extra ordinary," ujar Adi saat dihubungi terpisah. 

Menteri Sekretariat Negara Pratikno langsung memberi klarifikasi terkait isu ini. Ia menyebut  
Jokowi  belum akan melantik jabatan wamen di dua kementerian tersebut. Ia mengatakan 
Perpres Kelembagaan beberapa kementerian, memang ada jabatan Wakil Menteri. Tetapi 
pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden melalui Keppres. 

"Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang 
lalu, tidak ada Rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen," kata Pratikno. 

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat dikonfirmasi juga belum mengatakan 
membutuhkan sosok di jabatan tersebut. Perpres tersebut, kata dia, hanya bersifat sebagai 
landasan hukum. 

Teten mengatakan jabatan wamen dapat menjadi sah diadakan hanya jika memang dibutuhkan. 
"Kemenkop salah satu kementerian yang sekarang sudah memiliki landasan hukum untuk 
melakukan perombakan struktur organisasi," kata dia saat dihubungi Tempo Senin, 5 Oktober 
2020. 

Sebenarnya, Perpres serupa sudah pernah dikeluarkan Jokowi pada 2019 silam, yakni Perpres 
Nomor 72 Tahun 2019 terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpres nomor 73 
tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam kedua Perpres itu, terdapat poin 
yang sama bahwa jabatan ada jabatan Wamen yang dipilih oleh Jokowi. 

Namun hingga saat ini, jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Wakil Menteri 
Riset dan Teknologi tak kunjung diisi. Jokowi baru memiliki 12 jabatan Wakil Menteri yang terisi, 
tak berubah sejak awal ia menjabat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan  Perpres  
tersebut memang kurang lebih sama dengan struktur organisasi kementerian yang lain. Di mana 
diatur ihwal adanya posisi wakil menteri, namun posisi itu bisa diisi dan bisa juga tidak. "Jadi, 
sama dengan SOTK kementerian lain. Ada jabatan Wamen, terlepas apakah akan diisi wamen 
atau tidak," ujarnya. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum 
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati 
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi 
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak harus sama rata 
sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih 
dibutuhkan UMSK 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sekarang saja jumlah 
karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di 
sektor formal. Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja 
jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi? 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid 
dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak 
akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat 
mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti 
haid dan hamil hilang 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid 
dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam peraturan yang 
lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya 
dibayar upahnya 
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negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil 
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah 
terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
masing 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  menyampaikan ada setidaknya 32 federasi dan 
konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara 
nasional atau mogok nasional. Presiden  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal 
menjelaskan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya 
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan 
melaksanakan pemogokan. 

 

TUJUH ALASAN MENGAPA OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA LAYAK DITOLAK 
BURUH MENURUT KSPI 

Laporan Reporter Kontan, Ratih Waseso  , JAKARTA -  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI)  menyampaikan ada setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah 
memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional atau mogok nasional. 

Presiden  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional 
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat 
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id 
pada Minggu (4/10/2020). 

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR dimana akan mengesahkan  RUU Cipta Kerja  dalam 
sidang paripurna DPR RI, maka  KSPI  dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh 
lainnya menyatakan Menolak  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  . 

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme 
UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan 
Tolak  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  . 

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 
utamanya pada pasal 4. 

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok 
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh. 

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, 
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata 
Said Iqbal. 
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Terhadap tujuh hal lainnya buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil 
kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak 
oleh buruh adalah:  Pertama  , UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 
(UMSK) dihapus. 

Said Iqbal menegaskan bahwa buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK tidak perlu 
bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. 

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara 
ASEAN lainnya. 

Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia 
disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam. 

UMSK ditegasksn harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan 
jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan 
jenis industri tertentu saja. 

Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, 
agar ada fairness. 

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja 
sektoral industri di tingkat nasional. 

Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor 
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut. 

"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. 
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal. 

Kedua  , Said Iqbal menambahkan buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan 
upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Ketiga  , mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said Iqbal kontrak 
seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak. 

Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup. 

Keempat,  yaitu Outsourcing dimana disebut Said Iqbal tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang 
boleh di outsourcing. 

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal, 
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh. 

"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total 
buruh yang bekerja di sektor formal. 

Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan 
tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal. 

Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. 

Cuti Haid dan Melahirkan Hilang  Kelima  , buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, 
menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. 
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Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya 
atas cuti tersebut hilang. 

Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan hilang. "Yang hilang saat cuti 
haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay."  "Akibatnya buruh perempuan 
tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat 
mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti 
haid dan hamil hilang," imbuhnya. 

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) 
yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. 

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, 
hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal. 

Ketujuh, alasan buruh menolak  RUU Cipta Kerja  ialah Karena karyawan kontrak dan outsourcing 
seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang. 

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta 
buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan 
perusahaan masing-masing," tegas Said Iqbal. 

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul  Akan gelar mogok nasional, KSPI ungkap 7 alasan 
tolak omnibus law cipta kerja. 
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Narasumber 

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM) Kemenkop salah satu kementerian yang 
sekarang sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan perombakan struktur organisasi 

negative - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM) Dari penjelasan pak Mensesneg, Wamen 
jika diperlukan. Tidak harus 

neutral - Jokowi (Wakil Menteri KUKM) Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri 
dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden 

neutral - Jokowi (None) Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh 
Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. 

 

Ringkasan 

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2020 yang mengatur adanya jabatan  Wakil Menteri  Koperasi dan UMKM, hanya bersifat 
sebagai landasan hukum. Ia mengatakan jabatan wamen dapat menjadi sah diadakan jika 
memang dibutuhkan.  Meski begitu, Teten merujuk pada pernyataan Menteri Sekretariat Negara, 
Pratikno, yang menyatakan bahwa belum akan ada pelantikan jabatan Wakil Menteri Koperasi 
dan UMKM dalam waktu dekat. Keberadaan Perpres, kata dia, tidak serta merta membuat 
jabatan itu harus diisi.  

 

SOAL PERPRES WAKIL MENTERI, TETEN MASDUKI: JIKA HANYA DIPERLUKAN, 
TIDAK HARUS 

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2020 yang mengatur adanya jabatan  Wakil Menteri  Koperasi dan UMKM, hanya bersifat 
sebagai landasan hukum. Ia mengatakan jabatan wamen dapat menjadi sah diadakan jika 
memang dibutuhkan. 
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"Kemenkop salah satu kementerian yang sekarang sudah memiliki landasan hukum untuk 
melakukan perombakan struktur organisasi," kata Teten saat dihubungi Tempo Senin, 5 Oktober 
2020. 

Meski begitu, Teten merujuk pada pernyataan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, yang 
menyatakan bahwa belum akan ada pelantikan jabatan Wakil Menteri Koperasi dan UMKM dalam 
waktu dekat. Keberadaan Perpres, kata dia, tidak serta merta membuat jabatan itu harus diisi. 

"Dari penjelasan pak Mensesneg, Wamen jika diperlukan. Tidak harus," kata Teten. 

Presiden Joko Widodo atau  Jokowi  sebelumnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 
tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam dua Perpres ini, terdapat 
aturan ihwal penambahan jabatan wakil menteri untuk dua pos kementerian tersebut. 

Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 95 Tahun 2020 menyebutkan, "Dalam memimpin Kementerian 
Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden."  
Sementara itu, ketentuan pengangkatan jabatan Wakil Menteri KUKM diatur di dalam Pasal 2 
ayat 1  Perpres  Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian KUKM. "Dalam memimpin 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai 
dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi beleid tersebut. 
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Narasumber 

neutral - Mubarok (Direktur Aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Hari ini teman-teman 
buruh sedang bergerak dari masing-masing titik menuju DPR RI, karena info yang di terima hari 
ini ada rapat paripurna pembahasan untuk ke tingkat dua terkait RUU Omnibuslaw 

negative - Mubarok (Direktur Aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Hari ini kita 
mendapatkan penjagaan super ketat, bahkan belum boleh bergerak ke lokasi aksi 

neutral - Perwakilan (Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria) Pada 6, 7, 8 Oktober 
2020 ini Gebrak dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia menyerukan aksi nasional 
pemogokan umum rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Direktur Aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mubarok mengatakan, sejumlah 
Aliansi Serikat Buruh di Jakarta, Banten dan Jawa Barat akan melakukan aksi menolak Omnibus 
Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di Gedung DPR RI hari ini, Senin (5/10/2020). 

Adapun aliansi aksi tersebut terdiri dari BBM (Buruh Bekasi Melawan), AB3 (Aliansi Buruh Banten 
Bersatu), dan GBJ (Gerakan Buruh Jakarta). 

 

BURUH MENYERUKAN AKSI MOGOK KERJA PADA 6, 7, 8 OKTOBER 2020 

JAKARTA  . Direktur Aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mubarok mengatakan, 
sejumlah Aliansi Serikat Buruh di Jakarta, Banten dan Jawa Barat akan melakukan aksi menolak 
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di Gedung DPR RI hari ini, Senin 
(5/10/2020). 

Adapun aliansi aksi tersebut terdiri dari BBM (Buruh Bekasi Melawan), AB3 (Aliansi Buruh Banten 
Bersatu), dan GBJ (Gerakan Buruh Jakarta). "Hari ini teman-teman buruh sedang bergerak dari 
masing-masing titik menuju DPR RI, karena info yang di terima hari ini ada rapat paripurna 
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pembahasan untuk ke tingkat dua terkait RUU Omnibuslaw," kata Mubarok saat dihubungi 
Kompas.com, Senin.Mubarok mengatakan, aksi aliansi hari ini dijaga ketat aparat keamanan. Ia 
menyebut, di Bekasi bahkan buruh belum diizinkan bergerak ke DPR RI. "Hari ini kita 
mendapatkan penjagaan super ketat, bahkan belum boleh bergerak ke lokasi aksi," ujar 
Mubarok. Terkait aksi mogok kerja yang akan dilakukan sejumlah aliasi buruh, Mubarok 
mengatakan hal tersebut akan dilakukan besok. Untuk diketahui, berbagai organisasi gerakan 
rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi 
Daerah menyerukan aksi mogok nasional pada 6, 7, dan 8 Oktober 2020. 

Puncaknya, pada 8 Oktober akan digelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan 
pemerintah daerah masing-masing kota. "Pada 6, 7, 8 Oktober 2020 ini Gebrak dan seluruh 
aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat 
Indonesia," kata Perwakilan Gebrak yang juga Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan 
Agraria (KPA) Dewi Kartika, dalam konferensi pers daring, Minggu (4/10/2020). 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi 
regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan 
pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan 
penggunaan sistem elektronik 

 

Ringkasan 

Apa itu  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  yang saat ini segera disahkan, tetapi ditolak oleh buruh?  
RUU Cipta Kerja bakal segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diagendakan pada 
Kamis (8/10/2020) nanti. 

Hal ini setelah  RUU Cipta Kerja  disepakati dalam Pembahasan Tingkat I Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI pada Sabtu (3/10/2020) malam. 

 

APA ITU OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA? SEGERA DISAHKAN DPR, DITOLAK 
OLEH BURUH 

Apa itu  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  yang saat ini segera disahkan, tetapi ditolak oleh buruh?  
RUU Cipta Kerja bakal segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diagendakan pada 
Kamis (8/10/2020) nanti. 

Hal ini setelah  RUU Cipta Kerja  disepakati dalam Pembahasan Tingkat I Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI pada Sabtu (3/10/2020) malam. 

Kalangan buruh pun tegas menolak rencana pengesahan  RUU Cipta Kerja  . 

Mereka akan melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 ( demo Omnibus Law 2020) 
selama tiga hari yang dimulai besok, Selasa (6/10/2020). 
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Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR 
tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket omnibus 
law tersebut. 

Saat ini,  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  tinggal menunggu pengesahan di rapat Paripurna DPR. 

Dalam rapat Baleg, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan 
Partai Demokrat. 

Sementara sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Lalu apa itu omnibus law yang jadi kontroversi dan ditolak mati-matian oleh kalangan buruh dan 
apa isi  RUU Cipta Kerja  ( omnibus law itu apa)?  Secara terminologi, omnibus berasal dari 
Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. 

Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu 
undang-undang yang mengatur banyak hal. 

Dengan kata lain, omnibus law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang 
menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu 
peraturan dalam satu payung hukum. 

RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law. 

Dalam omnibus law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta 
Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan 
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

Namun demikian,  Omnibus Law  Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. 

Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial,  RUU Cipta Kerja  dinilai serikat buruh hanya 
mementingkan kepentingan investor. 

Secara substansi,  RUU Cipta Kerja  adalah paket  Omnibus Law  yang dampaknya paling 
berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. 

Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak  RUU Cipta Kerja  . 

Sementara itu, dikutip dari Naskah Akademik  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  , ada 11 klaster 
yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan 
Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, 
Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, 
Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. 

Dalam prosesnya di parlemen, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada 
umumnya sebagaimana yang dibahas di DPR. 

Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. 

Pasal kontroversial  Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan 
lewat  Omnibus Law  . 

Salah satunya sektor ketenagakerjaan. 

Jika disahkan,  RUU Cipta Kerja  akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 
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Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan 
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. 

Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada 
pekerja yang terkena PHK. 

Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. 

Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru 
mengalami penyusutan. 

Di dalam  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  , pemerintah juga berencana menghapus skema 
pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan 
gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial. 

Sejumlah pasal dari RUU  Omnibus Law  adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi 
tawar pekerja. 

Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan 
UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. 

Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. 

Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin 
berkurang dalam  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  . 

Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini 
menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. 

Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing 
perusahaan yang tidak diatur pemerintah. 

Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja. 

Isi lengkap  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  Beberapa ketentuan  RUU Cipta Kerja  juga dianggap 
kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah, 
pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. 

Berikut isi  RUU Cipta Kerja  (apa itu omnibus law atau omnibus law itu apa):  Isi  RUU Cipta 
Kerja  Lengkap (PDF)  Klaim pemerintah  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga 
Hartarto  mengatakan,  Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  akan bermanfaat besar untuk mendorong 
pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Menko Airlangga dlama 
keterangan resminya. 

Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan 
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, 
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan 
UMKM dan koperasi yang belum optimal. 

Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya 
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. 
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Airlangga mengatakan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. 

Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku 
usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja 
untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. 

Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya  RUU Cipta Kerja  antara 
lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses 
perizinan melalui OSS (Online Single Submission). 

Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual 
(HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga 
kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada 
kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. 

Tidak hanya itu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam 
pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. 

Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, 
selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. 

" (Kompas.com/Muhammad Idris). 
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Narasumber 

negative - Roy Jinto (Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional)) Buruh pada 
Senin 5 Oktober 2020, melakukan aksi penolakan di DPR RI walaupun dihalang-halangi oleh 
aparat kepolisian dengan acara mencegat rombongan buruh yang akan berangkat ke DPR RI, 
memblokade kawasan-kawasan industri di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta 

negative - Roy Jinto (Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional)) Aksi ini upaya 
terakhir kaum buruh untuk menjegal agar Omnibus law RUU Cipta Kerja ini tidak disahkan 

negative - Roy Jinto (Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional)) Keputusan 
Baleg dan pemerintah tersebut sangat membuat kaum buruh kecewa dan marah kepada DPR 
RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat di mana rakyat khususnya kaum 
buruh jelas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan 

positive - Roy Jinto (Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional)) Dalam situasi 
pandemi seperti ini kami menilai Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan menjawab persoalan 
ekonomi maupun investasi karena dengan terus meningkatnya angka positif Covid-19 di 
Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia, justru seharusnya pemerintah dan DPR 
RI fokus pada penanganan Covid-19 sehingga dunia internasional percaya kepada Indonesia 
mampu menangani Covid-19 

negative - Roy Jinto (Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional)) Ini 
menandakan bahwa RUU Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi 
buruh malah sebaliknya hanya untuk kepentingan kaum pemodal saja. Oleh karena itu sikap 
kami kaum buruh jelas menolak dan meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dan juga 
menolak pengesahan RUU Cipta Kerja diparipurnakan 

 

Ringkasan 

Berbagai elemen  buruh  dan sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah  Jawa Barat  akan 
berunjuk rasa dan menggelar  aksi mogok nasional  mulai Senin (5/10) hari ini hingga Kamis 
(8/10). 
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Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI 
yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto mengatakan, 
unjuk rasa dan mogok nasional terkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang atau  RUU 
Cipta Kerja  yang disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna. 

 

BURUH JABAR BERGERAK GELAR AKSI MOGOK NASIONAL 

Bandung -  Berbagai elemen  buruh  dan sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah  Jawa 
Barat  akan berunjuk rasa dan menggelar  aksi mogok nasional  mulai Senin (5/10) hari ini hingga 
Kamis (8/10). 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI 
yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto mengatakan, 
unjuk rasa dan mogok nasional terkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang atau  RUU 
Cipta Kerja  yang disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna. 

"Buruh pada Senin 5 Oktober 2020, melakukan aksi penolakan di DPR RI walaupun dihalang-
halangi oleh aparat kepolisian dengan acara mencegat rombongan buruh yang akan berangkat 
ke DPR RI, memblokade kawasan-kawasan industri di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta," ujar Roy 
dalam keterangan tertulis, Senin (5/10). 

Roy menambahkan, pada 6-8 Oktober 2020, kaum buruh siap melakukan aksi nasional secara 
serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

"Aksi ini upaya terakhir kaum buruh untuk menjegal agar Omnibus law RUU Cipta Kerja ini tidak 
disahkan," tegasnya. 

Menurut Roy, aksi kalangan buruh dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945, 
UU 9/1998 dan pasal 4 UU 21/2000, dengan tetap melaksanakan protokol Covid-19, yaitu dengan 
memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Buruh juga berjanji akan 
menggelar demo secara tertib dan damai. 

Pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat I antara Badan Legislatif (Baleg) dengan pemerintah 
telah dilaksanakan pada Sabtu, (3/10) malam. Pembahasan ditandai dengan pandangan mini 
fraksi. Hanya dua fraksi yang menolak pembahasan RUU tersebut yakni Demokrat dan PKS. 

Selanjutnya, RUU Cipta Kerja diteruskan ke tingkat II yaitu Rapat Paripurna pengesahan. Adapun 
tujuh fraksi setuju dilanjutkan ke Paripurna. 

"Keputusan Baleg dan pemerintah tersebut sangat membuat kaum buruh kecewa dan marah 
kepada DPR RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat di mana rakyat 
khususnya kaum buruh jelas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja khususnya klaster 
ketenagakerjaan," ujar Roy. 

Roy menyayangkan sikap Baleg DPR yang terus melakukan pembahasan baik pada hari libur 
sampai tengah malam. Hal ini, kata dia, mengindikasikan bahwa RUU Cipta Kerja sedang kejar 
tayang. 

"Dalam situasi pandemi seperti ini kami menilai Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan 
menjawab persoalan ekonomi maupun investasi karena dengan terus meningkatnya angka 
positif Covid-19 di Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia, justru seharusnya 
pemerintah dan DPR RI fokus pada penanganan Covid-19 sehingga dunia internasional percaya 
kepada Indonesia mampu menangani Covid-19," ujar Roy. 
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Lebih jauh Roy menuturkan, panitia kerja (panja) dan pemerintah khususnya klaster 
ketenagakerjaan sangat merugikan kaum buruh antara lain dengan dibebaskannya sistem kerja 
PKWT dan outsourcing tanpa ada batasan jenis pekerjaan dan waktu membuat buruh tidak ada 
kepastian pekerjaan. 

Selain itu, dihapusnya upah minimum sektoral, diberlakukannya upah perjam mengakibatkan 
tidak adanya kepastian pendapatan. 

Tak hanya itu, dengan adanya UU tersebut PHK dipermudah, pesangon dikurangi, hak cuti 
dihapus dan lain-lain. 

"Ini menandakan bahwa RUU Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
melindungi buruh malah sebaliknya hanya untuk kepentingan kaum pemodal saja. Oleh karena 
itu sikap kami kaum buruh jelas menolak dan meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dan 
juga menolak pengesahan RUU Cipta Kerja diparipurnakan," tegasnya. 

(hyg/gil). 
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neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Selama setahun 
periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi 
hingga mencapai 64,7% 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Termasuk di antara 9 
menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 
0,9%, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 0,7%, dan Menteri Kesehatan Terawan 
Agus Putranto 0,1% 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sementara itu 
masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan 
kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang 
terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 25,3%, Menteri BUMN 
Erick Thohir 18,8%, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 13,0% 

 

Ringkasan 

Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (  Jokowi  ) sudah berjalan hampir satu 
tahun. Di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang menjadi masalah utama, tingkat kepuasan 
publik terhadap Presiden Jokowi ternyata masih cukup tinggi. 

Menteri-menteri yang dinilai buruk antara lain Menteri Agama Fachrul Razi 0,8%, Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki 0,5%, Menteri Pariwisata Wishnutama 0,4%, dan Menteri 
Tenaga Kerja Ida Fauziah 0,3%. 
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SURVEI TERBARU: PUBLIK PUAS DENGAN JOKOWI, TAPI 9 MENTERI INI HARUS 
DICOPOT 

Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (  Jokowi  ) sudah berjalan hampir satu 
tahun. Di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang menjadi masalah utama, tingkat kepuasan 
publik terhadap Presiden Jokowi ternyata masih cukup tinggi. 

"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih 
menjulang tinggi hingga mencapai 64,7%," ungkap Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center 
Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Senin (5/10/2020). 

Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi 
terbaik. Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah seperti Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara 
bertahap. Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6% yang menyatakan tidak puas. Masih 
terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB 
menjadi titik kelemahan Presiden, lanjut Dika. Sisanya 4,7% tidak tahu atau tidak menjawab. 

Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu 
di kabinet. Setidaknya ada 9 menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk, dengan 
penilaian di bawah 1%. "Termasuk di antara 9 menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 0,9%, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo 0,7%, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 0,1%," papar Dika. 

Yang ironis, Dika mencontohkan, peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis 
kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau 
kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). 

"Sementara itu masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih 
dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan 
sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring," jelas Dika. 

Sedangkan Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan 
lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan 
keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat. 

Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi 0,8%, Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki 0,5%, Menteri Pariwisata Wishnutama 0,4%, dan Menteri 
Tenaga Kerja Ida Fauziah 0,3%. 

Lalu ada Menteri Sosial Juliani P Batubara 0,3% dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati 0,2%. Selebihnya masih ada sejumlah nama 
lain yang hanya dinilai 0,1% dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0%. "Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 25,3%, Menteri BUMN 
Erick Thohir 18,8%, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 13,0%," papar Dika. 

Jelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. Terkait 
hal ini, sebanyak 72,8% public setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang 
kinerjanya buruk. Hanya 22,3% yang tidak setuju, dan 4,9% yang tidak tahu/tidak jawab. 

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui telepon 
kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin 
of error survei sebesar +-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.. 

Judul DPR Dikabarkan akan Gelar Paripurna Sahkan RUU Cipta Kerja Siang 
Ini 
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Nama Media tempo.co 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1393096/dpr-dikabarkan-akan-gelar-
paripurna-sahkan-ruu-cipta-kerja-siang-ini 

Jurnalis Budiarti Utami Putri 

Tanggal 2020-10-05 13:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Hendrawan Supratikno (politikus PDI Perjuangan) Demikian yang kami dengar 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR) Bamus dulu 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Kalau surat sudah dari kemarin 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengesahkan Omnibus Law  RUU  Cipta Kerja  pada hari 
ini, Senin, 5 Oktober 2020. Saat ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggelar rapat 
pimpinan yang akan dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah. 

Tempo menghubungi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Azis Syamsuddin, tetapi tak 
direspons. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi tak membantah atau 
membenarkan rencana rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. 

 

DPR DIKABARKAN AKAN GELAR PARIPURNA SAHKAN RUU CIPTA KERJA SIANG INI 

Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengesahkan Omnibus Law  RUU  Cipta Kerja  pada hari 
ini, Senin, 5 Oktober 2020. Saat ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggelar rapat 
pimpinan yang akan dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah. 

"Demikian yang kami dengar," kata politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno ketika 
dikonfirmasi ihwal rencana paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja ini. 

Tempo menghubungi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Azis Syamsuddin, tetapi tak 
direspons. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi tak membantah atau 
membenarkan rencana rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. 

"Bamus dulu," kata Baidowi secara terpisah. 
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Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas juga mengaku tak tahu ihwal rencana rapat paripurna 
hari ini. Supratman mengaku baru tiba di kantor dan belum mengecek agenda. 

Namun politikus Gerindra itu membenarkan telah menyampaikan surat laporan pimpinan Baleg 
kepada pimpinan DPR bahwa RUU Cipta Kerja sudah rampung dibahas. "Kalau surat sudah dari 
kemarin," ujarnya. 

Rencana pengesahan ini tertuang dalam surat Kepala Badan Persidangan Paripurna DPR 
tertanggal 29 September 2020. Dalam  rapat paripurna  yang dijadwalkan hari ini pukul 14.00 
WIB itu, tertulis salah satu agenda yakni pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja. 

Ada pula surat pimpinan  DPR  mengagendakan rapat Bamus pada pukul 12.30 WIB hari ini. 
Salah satu agendanya ialah membicarakan surat masuk dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Nomor 
LG/11858/DPR RI/X/2020 tanggal 2 Oktober tentang RUU Cipta Kerja. Padahal, pengambilan 
keputusan tingkat I baru dilaksanakan pada Sabtu, 3 Oktober 2020. 
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Judul Jika Disetujui Bamus DPR, RUU Cipta Kerja Bakal Disahkan Hari Ini 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/12530181/jika-
disetujui-bamus-dpr-ruu-cipta-kerja-bakal-disahkan-hari-ini 

Jurnalis Tsarina Maharani 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg) Bamus dulu 

neutral - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg) Iya (kalau disepakati) 

neutral - Hendrawan Supratikno (anggota Baleg) Betul 

negative - Hinca Pandjaitan (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Fraksi Demokrat menyatakan 
menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai banyak hal yang harus 
dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru 

negative - Ledia Hanifa (Anggota Fraksi PKS) RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik 

 

Ringkasan 

Pimpinan  DPR  mengagendakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus), 
Senin (5/10/2020). Salah satu agenda rapat yaitu menjadwalkan paripurna pengesahan omnibus 
law  RUU Cipta Kerja  . Rapat Bamus dijadwalkan pukul 12.30 WIB. 

 

JIKA DISETUJUI BAMUS DPR, RUU CIPTA KERJA BAKAL DISAHKAN HARI INI 

JAKARTA,  - Pimpinan  DPR  mengagendakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan 
Musyawarah (Bamus), Senin (5/10/2020). 

Salah satu agenda rapat yaitu menjadwalkan paripurna pengesahan omnibus law  RUU Cipta 
Kerja  . Rapat Bamus dijadwalkan pukul 12.30 WIB. 
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"Bamus dulu," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya saat dihubungi. 

Pimpinan Badan Legislasi DPR, sebelumnya telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR 
setelah rapat pengambilan Keputusan Tingkat I pada Sabtu (3/10/2020). 

Willy mengatakan, jika Bamus menyetujui, maka RUU Cipta Kerja akan segera disahkan dalam 
rapat paripurna siang ini. 

"Iya (kalau disepakati)," ujarnya. 

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengonfirmasi rapat 
paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja akan digelar siang ini. 

Menurut undangan rapat yang beredar, agenda paripurna dimulai pukul 14.00 WIB. 

"Betul," kata Hendrawan. 

Pembahasan omnibus law RUU Cipta telah diselesaikan DPR dan pemerintah pada Sabtu 
(3/10/2020) malam. 

RUU Cipta Kerja kini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang melalui rapat 
paripurna DPR. 

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan pada Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan 
fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Adalah Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan menolak RUU Cipta Kerja 
disahkan menjadi undang-undang. 

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menganggap RUU Cipta Kerja tidak memiliki 
nilai kegentingan di tengah dampak pandemi Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia. 

Selain itu, dia berpendapat RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak-hak pekerja dan 
pembahasannya sejak awal cacat prosedur. 

"Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat 
menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak 
perlu terburu-buru," ujarnya. 

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa sependapat dengan Hinca. Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja 
karena dinilai pembahasannya tidak sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini. 

Pelibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga dikatakan minim. 

"RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi," kata Ledia. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan 
hadirnya RUU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. 

Ia menuturkan,  RUU Cipta kerja  mempermudah proses perizinan dan masuknya investasi di 
Tanah Air. Hasilnya, akan banyak pembukaan lapangan kerja. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga melalui siaran 
pers, Minggu (4/10/2020).. 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Hinca Panjaitan (Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat) Fraksi Partai 
Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kami menilai 
banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak 
perlu terburu buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan 
melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan 

 

Ringkasan 

Dewan Perwakilan Rakyat rencananya akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Omnibus 
Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada rapat paripurna, Kamis 8 Oktober mendatang. 
Rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra di 
masyarakat. Bahkan ribuan buruh mengancam akan berunjuk rasa saat RUU tersebut disahkan 
menjadi undang-undang. 

Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat kilat. Anggota Badan 
Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai belum saatnya RUU Omnibus Law 
Cipta Kerja disahkan saat ini. Sebab masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar 
produk undang-undang yang dihasilkan tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. 

 

TENTANG RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN PEMBAHASANNYA DI DPR 

Dewan Perwakilan Rakyat rencananya akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Omnibus 
Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada rapat paripurna, Kamis 8 Oktober mendatang. 
Rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra di 
masyarakat. Bahkan ribuan buruh mengancam akan berunjuk rasa saat RUU tersebut disahkan 
menjadi undang-undang. 
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Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat kilat. Anggota Badan 
Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai belum saatnya RUU Omnibus Law 
Cipta Kerja disahkan saat ini. Sebab masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar 
produk undang-undang yang dihasilkan tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. 

"Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 
Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. 
Kita tidak perlu terburu buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh 
dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan," kata Hinca Panjaitan, saat 
menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Baleg DPR RI, DPD dan 
Pemerintah Sabtu, 3 Oktober pekan lalu. 

RUU Cipta Kerja adalah satu dari empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah pada DPR. 
Tiga RUU Omnibus Law lainnya adalah soal perpajakan, ibu kota baru, dan kefarmasian. Semua 
usulan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. 

Berikut ini perjalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja 

12 Februari 2020 

Surat Presiden tentang draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan oleh Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dalam draft yang 
diserahkan terdiri dari 15 bab dan 17 pasal. 

Baca juga: 

RUU Cipta Kerja Omnibus Law Disahkan DPR 8 Oktober, Ini Fakta-faktanya 

Maret 2020 

Surat Presiden tentang draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas di Badan Legislasi DPR RI 

April 2020 

DPR mulai membahas RUU Omnibus Law bersama pemerintah. Total ada 15 klaster dengan 
1.200 pasal dan 10.000 daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dibahas. Antara lain klaster 
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan klaster ketenagakerjaan. 

11 Juli 2020 

Pemerintah menghapus pasal mengenai pers yang tertuang dalam Omnibus Law. 

2 Agustus 2020 

Tim teknis tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha 
merampungkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 
Selanjutnya hasil kesepakatan diserahkan kepada DPR RI. 

14 Agustus 2020 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap RUU 
Omnibus Law Cipta Kerja bisa selesai pembahasannya pada akhir Agustus 2020. Menurut dia 
undang-undang ini akan membuat semua proses perizinan, syarat penanaman modal, dan 
aturan-aturan lainnya menjadi lebih sederhana. 

3 Oktober 2020 malam 
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Badan legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah setuju membawa RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 8 Oktober 2020 untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. Dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahter (PKS) menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja 

Rapat berlangsung di gedung DPR RI dipimpin Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi 
Agtas, dihadiri seluruh perwakilan fraksi di DPR RI, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta perwakilan DPD RI. 
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Judul Jadwal Pencairan Subsidi Gaji Tahap 5, Begini Cara Cek Terima Rp 1,2 
Juta 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kami butuh waktu 4 hari, kira-kira tanggal 5 (Oktober) baru 
bisa kita serahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Agar memudahkan proses dan simplifikasi data, kami anggap 
tambahan data tersebut sebagai bagian dari data tahap kelima sehingga totalnya sebanyak 
618.588 data penerima 

 

Ringkasan 

Jadwal pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk  karyawan swasta  yang bergaji di bawah Rp 
5 juta telah diumumkan Menaker Ida Fauziyah. 

Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah  mengatakan, penyaluran subsidi gaji tahap 5 atau tahap 
akhir diperkirakan akan disalurkan pada Senin (5/10/2020). 

 

JADWAL PENCAIRAN SUBSIDI GAJI TAHAP 5, BEGINI CARA CEK TERIMA RP 1,2 
JUTA 

-  Jadwal pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk  karyawan swasta  yang bergaji di bawah 
Rp 5 juta telah diumumkan Menaker Ida Fauziyah. 

Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah  mengatakan, penyaluran subsidi gaji tahap 5 atau tahap 
akhir diperkirakan akan disalurkan pada Senin (5/10/2020). 

Hal ini sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dilakukan selama 4 hari sejak data calon penerima  
subsidi gaji  diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dari BPJamsostek. 
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"Kami butuh waktu 4 hari, kira-kira tanggal 5 (Oktober) baru bisa kita serahkan ke KPPN (Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara)," katanya secara virtual dalam konfrensi pers laporan 
pelaksanaan kegiatan bantuan  subsidi gaji  /upah kepada KPK, Jumat (2/10/2020). 

Sebelumnya, data tahap V ini telah diserahkan oleh BP Jamsostek dalam dua gelombang, yaitu 
pada 29 September 2020 sebanyak 578.230 data calon penerima dan tanggal 30 September 
40.358 data penerima. 

"Agar memudahkan proses dan simplifikasi data, kami anggap tambahan data tersebut sebagai 
bagian dari data tahap kelima sehingga totalnya sebanyak 618.588 data penerima," ujarnya. 

Hingga saat ini data yang telah diterima oleh  Kementerian Ketenagakerjaan  ( Kemenaker ) dari 
BPJamsostek sebanyak 12.4 juta orang. 

"Dari data ini telah disalurkan bantuan kepada 10.778.261 penerima atau 92,48 persen. 

Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur adalah sebanyak 
745.669 orang. 
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Judul #BatalkanOmnibusLaw Trending, Ini Sederet Alasan Penolakan RUU 
Cipta Kerja 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI 
mencermati, tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai 
dengan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

positive - Ossy Dermawan (Ketua Badan Komunikasi Strategis) Terutama terkait hal-hal 
fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas 

negative - Ledia Hanifa (None) RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat 
dalam mendiagnosa (permasalahan yang terjadi) 

 

Ringkasan 

Kata kunci "#BatalkanOmnibusLaw" menjadi  trending topic  di media sosial Twitter sejak Senin 
(5/10/2020) pagi. Hingga kini, ada puluhan ribu twit yang mengandung kata kunci 
"BatalkanOmnibusLaw" ini. 

 

#BATALKANOMNIBUSLAW TRENDING, INI SEDERET ALASAN PENOLAKAN RUU 
CIPTA KERJA 

-  Kata kunci "#BatalkanOmnibusLaw" menjadi  trending topic  di media sosial Twitter sejak 
Senin (5/10/2020) pagi. 

Hingga kini, ada puluhan ribu twit yang mengandung kata kunci "BatalkanOmnibusLaw" ini. 

Berdasarkan pantauan  Kompas.com  , ada beberapa kata kunci lain dengan bahasan yang sama, 
juga menjadi  trending. 
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Mencuatnya kembali pembicaraan soal  omnibus law  muncul karena DPR RI bersama pemerintah 
dan DPD RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law  Cipta Kerja untuk 
dibawa ke rapat paripurna DPR, Sabtu (3/1/2020) malam. 

Sebelumnya, pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan Klaster 
Ketengakerjaan ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo pada 24 April 
2020. 

Penundaan ini merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster 
tersebut. 

Bahkan, hingga kini, sejumlah pasal pun masih memperoleh penolakan dari berbagai pihak. 

Merangkum pemberitaan  Kompas.com  , berikut adalah beberapa pihak yang menolak  RUU 
Cipta Kerja  ini:  Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono, mogok nasional akan dilakukan di lingkungan perusahaan 
dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker. 

Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh. 

Bahkan, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari 
berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, tiga isu yaitu PHK, 
sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003," kata Iqbal. 

Sebelumnya, Iqbal juga merinci tujuh isu yang diusung buruh dalam menolak  RUU omnibus law  
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yaitu:   Dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat 
I yang digelar DPR dan pemerintah, Sabtu (3/10/2020), menghasilkan kesepakatan RUU Cipta 
Kerja akan dibawa ke rapat paripurna. 

Namun, ada dua fraksi yang menyatakan penolakan, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). 

Menurut Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan, di 
tengah situasi pandemi Covid-19, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi dan 
kegentingan yang memaksa. 

Kedua, RUU ini membahas secara luas beberapa perubahan UU secara sekaligus (omnibus law). 

Oleh karena itu, perlu dicermati dengan hati-hati dan mendalam karena dampak yang 
ditimbulkan oleh RUU akan sangat besar. 

"Terutama terkait hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," kata 
Ossy seperti diberitakan  Kompas.com  , Minggu (4/10/2020). 

Ketiga, terkait tujuan RUU Cipta Kerja untuk mendorong investasi, hak dan kepentingan 
kelompok pekerja juga tidak boleh diabaikan. 

Pada kenyataannya, sejumlah regulasi dalam RUU ini berpotensi memangkas hak dan 
kepentingan kaum pekerja. 

Selanjutnya, Ossy menyebut bahwa RUU ini dipandang telah bergeser dari semangat nilai-nilai 
Pancasila ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik. 
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Terakhir, ia menilai bahwa pembahasan RUU tersebut juga cacat prosedur. Pasalnya, beberapa 
pembahasan hal-hal penting di dalam RUU dinilai kurang transparan. 

Selain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS yang diwakili Ledia Hanifa dalam Rapat Kerja 
Pnegambilan Keputusan Tingkat I yang menghasilkan kesepakatan RUU Cipta Kerja akan dibawa 
ke rapat paripurrna, juga menyatakan penolakan. 

Mewakili PKS, Ledia mengapresiasi sejumlah ketentuan dala RUU Cipta Kerja terkait kemudahan 
berusaha yang jika dilakukan secara konsisten dan konsekuen akan dapat memangkas proses 
bisnis di Indonesia. 

Selain itu, mereka juga mengapresiasi kesepakatan panja dan pemerintah yang menjadikan 
keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai pagar dalam pembahasan. 

Akan tetapi, Fraksi PKS menyayangkan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) yang tidak 
runtut dan dalam waktu yang singkat, sehingga menyebabkan ketidakoptimalan dalam 
pembahasan. 

"RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam mendiagnosa 
(permasalahan yang terjadi)," kata Ledia sebagaimana dikutip  Kontan,  Minggu (4/10/2020). 
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Judul Target 100 Hari Itu Tidak Masuk Akal 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/opini/05/10/2020/target-100-hari-itu-tidak-
masuk-akal/ 
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Ukuran 0 

Warna Warna 
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News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

TAK  berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi 
memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah 
ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka 
pendek. 

Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan 
investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya 
penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak 
terlalu buruk. Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020. 

 

TARGET 100 HARI ITU TIDAK MASUK AKAL 

TAK  berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi 
memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah 
ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka 
pendek. 

Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan 
investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya 
penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak 
terlalu buruk. Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020. 

Sebenarnya yang perlu lebih disoroti adalah rendahnya kontribusi investasi terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir. Investasi kita relatif bagus jika 
dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi pertumbuhan turun. Jadi, yang harus diperbaiki 
bukan semata-mata perundang-undangan, melainkan membereskan masalah korupsi yang 
membuat birokrasi tak efisien. Itu semua perlu pengkajian yang komprehensif, tidak bisa 
terburu-buru, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. 

Di samping omnibus law, masih banyak masalah ekonomi jangka pendek yang harus dibereskan 
dalam kaitan menghadapi krisis pandemi. Misalnya, penyaluran bantuan untuk golongan bawah, 
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bantuan dana untuk tenaga medis, hingga pengawasan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun 
yang memiliki potensi moral hazard lebih tinggi. 

Kecepatan pemerintah menangani pandemi Covid-19 saat ini menjadi kunci utama membaiknya 
perekonomian. Bukan perombakan-perombakan regulasi. Jika pandemi tidak teratasi, ekonomi 
juga semakin jauh dari kata pertumbuhan. 

Di sisi lain, jika investor luar melihat penanganan kesehatan di Indonesia tidak kapabel, mereka 
tidak akan masuk ke sini. Justru membiarkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti sekarang 
akan menyulitkan pemulihan ekonomi. 

Omnibus law dianggap penting karena presiden kesal terhadap birokrasi yang sangat ruwet. 
Kemudian, presiden meminta agar segala yang menjadi hambatan di UU, baik di pusat maupun 
daerah, dipangkas. Tapi, perintahnya itu 100 hari harus selesai. Artinya, dalam 100 hari itu harus 
bisa menyisir 75 UU dan tebal naskahnya 1.078 halaman. Bagi saya, target 100 hari itu tidak 
masuk akal. Karena itulah pejabat yang terkait pontang-panting dan kemudian menimbulkan 
huru-hara. 

Parahnya lagi, di dalam RUU terjadi perebutan kekuasaan untuk mengamankan rente masing-
masing. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban dan buruh kehilangan kesempatan untuk 
mendapatkan kesejahteraan yang terbaik. Omnibus law akan menggergaji banyak kepentingan 
publik karena terjadi perburuan rente dan pengavlingan kekuasaan melewati UU serta 
memanfaatkan kelengahan publik dan kekosongan check and balance. 

Editor : Ilham Safutra  Reporter :  . 
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Narasumber 

negative - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Tidak peka 
terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya 
akibat dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung 

negative - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Sejak awal 
Omnibus Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap 
tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan 

neutral - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Bahkan 
informasi terkini bahwa Omnibus Law akan segera disahkan dalam beberapa hari ke depan 
sebelum Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober nanti 

neutral - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Dalam sidang 
ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandagan umum di mana 
menghasilkan suara, sembilan dari pandangan mini fraksi tujuh di antaranya menyetujui 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara dua lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi 
PKS yang menyatakan menolak 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Yang menunjukkan sudah tidak ada lagi 
keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan 
keputusan tingkat 2, paripurna 

 

Ringkasan 

Rencana pengesahan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja  pada Kamis 
8 Oktober nanti diprotes organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh 
Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah. Mereka menilai sikap pemerintah dan DPR 
yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial dalam Omnibus Law tersebut semakin 
membuktikan bahwa pemerintah dan  DPR  hari ini adalah penghamba kaum modal. 
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NGOTOT SAHKAN RUU CIPTA KERJA, PEMERINTAH DAN DPR TAK PEKA TERHADAP 
PENDERITAAN RAKYAT 

Rencana pengesahan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja  pada Kamis 
8 Oktober nanti diprotes organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh 
Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah. Mereka menilai sikap pemerintah dan DPR 
yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial dalam Omnibus Law tersebut semakin 
membuktikan bahwa pemerintah dan  DPR  hari ini adalah penghamba kaum modal. 

"Tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat 
kecil lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung," 
ujar Perwakilan Gebrak yang juga sebagai Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh 
Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020). 

(Lihat Juga Foto  :  Dukung Warisan Budaya, MNC Bank Peringati Hari Batik Nasional  ). 

Dengan  Omnibus Law  , pemerintah dan DPR juga dinilai dengan sengaja menumbalkan nasib 
mayoritas kaum rakyatnya demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal. "Sejak awal Omnibus 
Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas 
untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan," 
tuturnya. 

Mereka menilai pembahasan Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan kucing-kucingan. 
Keterbukaan informasi soal pembahasan dianggap sangat terbatas, sementara penolakan yang 
datang dari berbagai pihak tidak didengar dan dindahkan. 

"Bahkan informasi terkini bahwa Omnibus Law akan segera disahkan dalam beberapa hari ke 
depan sebelum Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober nanti," 
ungkapnya. 

Mereka menyatakan keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan itu tercermin dalam 
ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 pada Sabtu 3 Oktober 
2020 malam. "Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
pandagan umum di mana menghasilkan suara, sembilan dari pandangan mini fraksi tujuh di 
antaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara dua lainnya yakni Fraksi Partai 
Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak," imbuhnya. 

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR itu dihadiri juga oleh Menko Perekonomian  Airlangga 
Hartarto  , yang menyampaikan pendapat mewakili pemerintah. "Yang menunjukkan sudah tidak 
ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang 
pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna," tuturnya. 

(zik). 
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Narasumber 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi (  Baleg  )  DPR) Terkait sikap dua fraksi, 
itu biasa saja dan hak masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap politiknya yang tidak 
bisa dicampuri pihak lain 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi (  Baleg  )  DPR) Perlu kami tegaskan, 
dua fraksi tersebut ikut dalam pembahasan. PKS ikut sejak awal panja, demokrat ikut di tengah. 
Dalam rapat dua fraksi tersebut ikut menyetujui pembahasan DIM. Hal itu bisa dilihat publik 
karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi (  Baleg  )  DPR) Dan dalam pembahasan 
tidak ada voting 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi (  Baleg  )  DPR) Jika kemudian akhirnya 
dua fraksi tersebut menolak, ya itu hak politik mereka yang kami hargai. Itulah keragaman politik 
di Indonesia 

 

Ringkasan 

Dari fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 2 fraksi di antaranya menolak 
pengesahan pembahasan tingkat pertama RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Toh penolakan yang 
dilakukan fraksi Demokrat dan PKS itu bukan hal yang luar biasa. Menurut Wakil Ketua Badan 
Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, hal tersebut biasa dan merupakan sikap politik dari 
kedua fraksi tersebut. 

 

2 FRAKSI TOLAK RUU CIPTAKER, BALEG: BIASA SAJA, ITU HAK MASING-MASING 
FRAKSI 

2 Fraksi Tolak RUU Ciptaker, Baleg: Biasa Saja, Itu Hak Masing-masing Fraksi  Laporan:  Raiza 
Andini  Senin, 05 Oktober 2020, 11:12 WIB  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad 
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Baidowi/Net  Dari fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 2 fraksi di 
antaranya menolak pengesahan pembahasan tingkat pertama RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 
Toh penolakan yang dilakukan fraksi Demokrat dan PKS itu bukan hal yang luar biasa. 

Berita terkait  Andi Arief: Harusnya PDIP Jadi Yang Pertama Menolak RUU Ciptaker  RUU Ciptaker 
Seperti Kejar Target Dan Tidak Peka Dengan Harapan Rakyat  Jelang Mogok Nasional, 14 
Pimpinan Federasi Buruh Teken 3 Kesepakatan  Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) 
DPR, Achmad Baidowi, hal tersebut biasa dan merupakan sikap politik dari kedua fraksi tersebut. 

"Terkait sikap dua fraksi, itu biasa saja dan hak masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikap 
politiknya yang tidak bisa dicampuri pihak lain," kata Awiek, sapaan akrabnya, melalui 
keterangannya, Senin (5/10). 

Sekretaris Fraksi PPP ini menegaskan, dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, 
baik PKS dan Demokrat tidak melakukan  walk out  sejak awal pembahasan RUU tersebut. Kedua 
fraksi bahkan ikut menyetujui pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dalam RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja. 

"Perlu kami tegaskan, dua fraksi tersebut ikut dalam pembahasan. PKS ikut sejak awal panja, 
demokrat ikut di tengah. Dalam rapat dua fraksi tersebut ikut menyetujui pembahasan DIM. Hal 
itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka," jelas Awiek. 

"Dan dalam pembahasan tidak ada voting," tambahnya. 

Jika pada akhirnya kedua fraksi itu menolak, lanjut Awiek, maka hal tersebut dinilainya sebagai 
hal biasa. 

Andi Arief: Harusnya PDIP Jadi Yang Pertama Menolak RUU Ciptaker  "Jika kemudian akhirnya 
dua fraksi tersebut menolak, ya itu hak politik mereka yang kami hargai. Itulah keragaman politik 
di Indonesia," tandasnya. 

EDITOR:  AGUS DWI    Tag:  RUU CIPTAKER  ACHMAD BAIDOWI  DPR RI  . 
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Narasumber 

negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Harus kita tolak, dan perlu kita curigai bahwa 
DPR setuju RUU Ciptaker cilaka ini dengan barter kebijakan Pilkada dipaksakan jalan di tengah 
merebak ya corona 

negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Omnibus Cilaka, sangat pro praktik bisnis 
untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara di sisi lain, pengusaha bahkan juga diberi 
keringanan pajak 

neutral - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Bisa disepakati? 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Terkait dengan catatan 
liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform agraria 

negative - Joko Widodo (Presiden) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil 

neutral - Joko Widodo (Presiden) UU ini 

negative - Joko Widodo (Presiden) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil. 

 

Ringkasan 

Meski dihujani protes dari masyarakat luas, namun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD 
(Dewan Perwakilan Daerah) dan perwakilan pemerintah menyetujui RUU (Rancangan Undang-
Undang) Ciptaker (Cipta Kerja) ditetapkan menjadi UU. Kondisi ini menuai kekecewaan dari 
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, ini Undang-Undang celaka, yang akan 
membawa kesengsaraan dari seluruh rakyat. 

 

UU CIPTAKER DISAHKAN, PEGIAT HAM SERUKAN PENOLAKAN 

- Meski dihujani protes dari masyarakat luas, namun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD 
(Dewan Perwakilan Daerah) dan perwakilan pemerintah menyetujui RUU (Rancangan Undang-
Undang) Ciptaker (Cipta Kerja) ditetapkan menjadi UU. Kondisi ini menuai kekecewaan dari 
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Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, ini Undang-Undang celaka, yang akan 
membawa kesengsaraan dari seluruh rakyat. 

"Harus kita tolak, dan perlu kita curigai bahwa DPR setuju RUU Ciptaker cilaka ini dengan barter 
kebijakan Pilkada dipaksakan jalan di tengah merebak ya corona," ujar Haris, di Jakarta, Senin 
(5/10/2020). 

Senin, 5 Oktober 2020 - 19:10  Pegiat HAM (Hak Asasi Manuisa) ini menilai, RUU Cipta Lapangan 
Kerja yang kini disebut sebagai RUU Ciptaker, tidak membuka lapangan pekerjaan. Tapi 
memanfaatkan tenaga muda Indonesia yang sedang membludak dengan biaya murah dan tidak 
ada jaminan hak maupun yang lainnya. 

"Omnibus Cilaka, sangat pro praktik bisnis untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara 
di sisi lain, pengusaha bahkan juga diberi keringanan pajak," katanya. 

Senin, 5 Oktober 2020 - 16:03  Seperti diketahui, DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan 
Jokowi resmi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta kerja. Keputusan tersebut diambil dalam 
Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, Senin (5/10/2020), dimulai 
pukul 13.30. 

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai pemimpin sidang, pada pukul 17.55, meminta 
persetujuan dalam forum paripurna. 

Senin, 5 Oktober 2020 - 13:15  "Bisa disepakati?" tanya Aziz. 

"Setuju!" gemuruh teriakan peserta sidang. 

"Tok! Tok! Tok!" bunyi palu diketok Aziz. 

Dengan begitu agenda persetujuan RUU Ciptaker untuk menjadi UU Ciptaker telah berakhir. Aziz 
menskors sidang untuk swafoto para menteri yang hadir. 

Saat menentukan keputusan tersebut, terdapat 257 anggota DPR RI yang bolos atau tidak hadir. 
Padahal jumlah anggota dewan di DPR 575 orang dan rapat ini juga dibuka melalui saluran 
telekonferensi. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengapresiasi 
yang menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU. Dia juga merespons Partai Demokrat yang 
walk out dari sidang dan PKS yang menolak RUU Ciptaker. Dia mengklaim, pemerintah sudah 
menampung seluruh masukan. 

"Terkait dengan catatan liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform 
agraria," kata Airlangga. 

"UU ini," lanjutnya, "tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil."  Rapat paripurna ini 
dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Joko Widodo secara langsung, di antaranya: Menteri 
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah. Pertama kali dibahas di DPR, pada 2 April, usai 
Presiden Jokowi mengirimkan surat dan draft awal pada 7 Februari. 

(wok). 
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Narasumber 

neutral - Nining Elitos (Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kaum buruh dan 
masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bahaya 

negative - Nining Elitos (Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Mau tidak mau di masa 
pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa 
turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR peduli 
akan nasib rakyat. 

negative - Feri Amsar (Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas) Kami akan 
menguji ke MK walaupun RUU ini seperti sudah terencana matang. Tapi bagi kami tetap harus 
perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam mempermasalahkan 
undang-undanga Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, 
Minggu (03/10). Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat cepat ini 

neutral - Feri Amsar (Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas) Omnibus Law ini 
tidak dikenal di UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi 
untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penggabungan. Yang ada revisi untuk 
satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu 

negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja) 
Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau 
buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, 
iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir luput, 

negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja) 
Karena kita  nggak  bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat cepat ini, 

 

Ringkasan 

Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota 
di Indonesia dijadwalkan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak, Kamis (8/10) 
pekan ini. Pemogokan  umum dan aksi massa serentak itu untuk menolak pengesahan 



 

682 
 

Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, pada hari 
yang sama. 

 

PEMOGOKAN UMUM 8 OKTOBER, KENAPA OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HARUS 
DITOLAK? 

Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota 
di Indonesia dijadwalkan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak, Kamis (8/10) 
pekan ini. 

Pemogokan  umum dan aksi massa serentak itu untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, pada hari yang sama. 

Kelompok buruh menyebut aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi 
menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya 
menguntungkan pengusaha. 

Sementara itu, dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh 
fraksi setuju  RUU Cipta Kerja  disahkan menjadi Undang-Undang. 

Adapun dua fraksi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak. 

Di lain sisi, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM. 

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (  KASBI  ), Nining Elitos, mendesak DPR dan 
pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat 
Paripurna, Kamis, 8 Oktober nanti. 

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan 
merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 
32 bulan upah menjadi 25 bulan. 

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten 
atau kota. 

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari 
buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak di depan gedung 
DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota. 

"Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan 
kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik 
pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat. 

"Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bahaya," 
ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10). 

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar--yang 
tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law--mengatakan pihaknya siap 
membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan 
oleh DPR dan pemerintah. 

"Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini seperti sudah terencana matang. Tapi bagi kami 
tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam 
mempermasalahkan undang-undang," imbuh Feri Amsari kepada  Quin Pasaribu  yang 
melaporkan untuk  BBC News Indonesia,  Minggu (04/10). 
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Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan 
selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan 
investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang. 

Pun dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi 
publik yang lebih luas. 

"Omnibus Law ini tidak dikenal di UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penggabungan. Yang 
ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu," sambungnya. 

"Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang."  Dalam rapat kerja 
RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi 
setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan 
menjadi undang-undang. 

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, 
Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya. 

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak. 

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan 
rapat yang berlangsung panjang dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, 
partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang. 

"Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. 
Kalau buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item 
utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir luput," ujar Ledia Hanifa 
kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10). 

"Karena kita  nggak  bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat cepat ini," sambungnya. 

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya 
pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan 
pelestarian hutan kembali. 

"Ini fungsi pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap ada."  Kemudian terkait 
pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. 

Sementara pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan 
Pemeriksaan Keuangan (BPK). 

"Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas," tukasnya. 

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti hak cuti hamil, melahirkan, 
menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula 
dengan aturan jam kerja. 

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika 
merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 
kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS. 

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 
19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah. 

Selanjutnya dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan 
tenaga kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri. 
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Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang 
terancam hilang. Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. 
Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan 
merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi. 

"Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi?"  
Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam 
Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi jika pemerintah 
menarik beleid tersebut. 

Tapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa 
dituntaskan pada masa sidang Oktober ini. 

Ia juga berkata, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir pasti disetujui untuk 
disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan 
dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan pada 8 
Oktober nanti. 

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi 
nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik", ujar Menko Airlangga dalam 
siaran pers Minggu (04/10). 

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam 
pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sedangkan mekanisme 
PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak 
menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil. 

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup 
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha. 

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk 
insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki 
investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar 
Prioritas Investasi). 

Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko 
Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019. RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 
klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan 
perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. 

Kemudian terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi 
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan 
Kawasan Ekonomi Khusus. 

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak 
awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari 
akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa. 

Judul Warganet Ramai-Ramai Tolak Omnibus Law Cipta Kerja 

Nama Media harianjogja.com 
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Narasumber 

positive - @spkepsps (None) Lakukan perlawanan walaupun di hadang #BatalkanOmnibusLaw 

positive - @UGMBergerak (none) Sikap Aliansi Mahasiswa UGM masih sama, yakni menolak RUU 
Cipta Kerja (Omnibus Law) dan meminta batalkan pengesahannya! #BatalkanOmnibusLaw 
#JegalSampaiGagal #MosiTidakPercaya 

positive - @spkepsps (None) Lakukan perlawanan walaupun di hadang #BatalkanOmnibusLaw 

positive - @spkepsps (None) Lakukan perlawanan walaupun di hadang #BatalkanOmnibusLaw 

 

Ringkasan 

Warganet beramai-ramai menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilia 
merugikan para buruh. Penolakan ini menjadi trending topic di twitter dengan tagar 
#BatalkanOmnibusLaw. 

Berdasarkan pantauan Harianjogja.com tercatat hingga Senin (5/10/2020) pagi ada 23.400 tagar 
#BatalkanOmnibusLaw yang disuarakan warganet untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

 

WARGANET RAMAI-RAMAI TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

Warganet beramai-ramai menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilia 
merugikan para buruh. Penolakan ini menjadi trending topic di twitter dengan tagar 
#BatalkanOmnibusLaw. 

Berdasarkan pantauan Harianjogja.com tercatat hingga Senin (5/10/2020) pagi ada 23.400 tagar 
#BatalkanOmnibusLaw yang disuarakan warganet untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Lakukan perlawanan walaupun di hadang #BatalkanOmnibusLaw,"  cuit akun @spkepspsi Senin 
(5/10/2020) Senin pagi sembari mengunggah rombongan buruh yang sedang melakukan long 
march. 
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"Kalau RUU ini disahkan bukan hanya sulit bagi masyarakat mencari pekerjaan tapi juga 
kesejahteraan. #BatalkanOmnibusLaw,"  tulis akun @AldiHusaini3. Akun ini juga mengunggah 
beberapa poster berisi sejumlah pasal krusial serta poin-poin yang disorot para buruh dari RUU 
Omnibus Law Cipta Kerja. 

Penolakan lewat yang disuarakan lewat twitter tidak hanya dilakukan kalangan buruh, namun 
juga mahasiswa. Akun twitter resmi Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) 
@KM_ITB memberikan sejumlah pernyataan sikap menolak RUU kontroversial tersebut. 

"Pernyataan Sikap KM ITB terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, A Thread: 
#MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal,"  cuit akun @KM_ITB. 

"Sikap Aliansi Mahasiswa UGM masih sama, yakni menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan 
meminta batalkan pengesahannya! #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal 
#MosiTidakPercaya,"  cuit akun @UGMBergerak. 
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Narasumber 

negative - Yusri Yunus Yusri (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya) Kita tidak 
kasih izin. Jadi Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk demo 

negative - Yusri Yunus Yusri (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya) Sekarang 
kita imbau, kita mengharapkan agar mereka mengerti. Pandemi Covid 19 ini semakin tinggi di 
Jakarta. Jangan jadi klaster baru 

 

Ringkasan 

Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin keramaian bagi para buruh yang 
direncanakan menggelar aksi demonstrasi penolakan omnibus law Rancangan Undang-
Undangan (RUU) Cipta Kerja di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020) hari ini. 
Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk 
melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini 
diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020, lalu  Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 
federasi serikat pekerja. Lalu, ada juga beberapa federasi seperti SP LEM dan GEKANAS (Gerakan 
Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi. 

 

DEMO TOLAK OMNIBUS LAW TAK DAPAT IZIN 

Jakarta: Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin keramaian bagi para buruh yang 
direncanakan menggelar aksi demonstrasi penolakan omnibus law Rancangan Undang-
Undangan (RUU) Cipta Kerja di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020) hari ini. 

"Kita tidak kasih izin. Jadi Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk demo," tegas Kepala 
Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus Yusri dalam 
keterangannya, Senin (5/10/2020). 
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Lebih lanjut, Yusri menjelaskan, tidak dikeluarkannya izin bagi para pendemo itu tidak lepas dari 
meningkatnya kasus penyebaran virus Covid-19 di DKI Jakarta. 

"Sekarang kita imbau, kita mengharapkan agar mereka mengerti. Pandemi Covid 19 ini semakin 
tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," tuturnya. 

Meski demikian, Yusri memastikan, tetap menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan 
jika massa tetap menggelar unjuk rasa tersebut. 

Salah satu upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan penutupan jalan utama 
depan Gedung MRP/DPR RI dengan melakukam rekayasa lalu lintas. 

Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk 
melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini 
diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020, lalu  Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 
federasi serikat pekerja. Lalu, ada juga beberapa federasi seperti SP LEM dan GEKANAS (Gerakan 
Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi. 

Mogok nasional ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 
300 kabupaten atau kota mulai dari Selasa, 6 Oktober - Kamis, 8 Oktober 2020. Mogok akan 
melibatkan pekerja di sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, hingga logistik dan 
perbankan. 

Selain itu, sedikitnya ada tujuh poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi 
lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut. 

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum 
kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). 

Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 
bulan.Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup 
dan tidak ada batas waktu kontrak. 

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur 
hidup tanpa jenis pekerjaan. Kelima, buruh menilai dalam RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi 
akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif. 

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan. Ketujuh, buruh 
juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan 
jaminan pensiun dan kesehatan.. 
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negative - Bhima Yudhistira (Peneliti ekonomi Indef) Di klaster ketenagakerjaan sendiri 
pengurangan hak pesangon akan menurunkan daya beli buruh, ini tidak bisa diterima oleh 
pekerja yang saat ini rentan di-PHK. Padahal, buruh membutuhkan pesangon yang adil untuk 
mempertahankan biaya hidup di saat sulit mencari pekerjaan baru, 

negative - Bhima Yudhistira (Peneliti ekonomi Indef) Di klaster ketenagakerjaan sendiri 
pengurangan hak pesangon akan menurunkan daya beli buruh, ini tidak bisa diterima oleh 
pekerja yang saat ini rentan di-PHK. Padahal, buruh membutuhkan pesangon yang adil untuk 
mempertahankan biaya hidup di saat sulit mencari pekerjaan baru, 

negative - Bhima Yudhistira (Peneliti ekonomi Indef) Praktek ini merupakan strategi pengusaha 
untuk menekan biaya pensiun atau pesangon dan tunjangan lain, tapi merugikan pekerja karena 
haknya tidak sama dengan pegawai tetap, 

negative - Bhima Yudhistira (Peneliti ekonomi Indef) Gelombang penolakan pasti terjadi dan 
bukan hanya buruh tapi juga elemen lain yang merasa dirugikan haknya. Mulai dari petani karena 
ada klausul impor pangan disamakan dengan produksi pangan dan cadangan nasional 

negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Core Indonesia) Pertentangan pasti akan terjadi 
apabila kesepakatan belum ada pada poin substansi dari semua pihak. Kalai saya lihat ini banyak 
aspirasi yang belum diakomodasi, maka wajar ini jadi pertentangan, 

negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Core Indonesia) Pertentangan pasti akan terjadi 
apabila kesepakatan belum ada pada poin substansi dari semua pihak. Kalai saya lihat ini banyak 
aspirasi yang belum diakomodasi, maka wajar ini jadi pertentangan, 

negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Core Indonesia) Kalau saya lihat dari luar banyak 
pertentangan, saya rasa mungkin bisa jadi lebih banyak aspirasi pengusaha saja yang diakomodir 
dibanding pihak lain 
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Ringkasan 

Meski akan segera disahkan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih mendapatkan banyak 
pertentangan di masyarakat. Pertentangan muncul karena banyak poin-poin yang tidak 
menguntungkan semua pihak. 

Peneliti ekonomi Indef Bhima Yudhistira menyebutkan beberapa pihak merasa dirugikan dengan 
poin-poin yang ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, klaster ketenagakerjaan 
menjadi salah satu yang memiliki banyak masalah dan cenderung merugikan para pekerja. 

 

PANTAS BANYAK DITOLAK, RUU CIPTA KERJA RUGIKAN PEKERJA HINGGA PETANI 

Meski akan segera disahkan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih mendapatkan banyak 
pertentangan di masyarakat. Pertentangan muncul karena banyak poin-poin yang tidak 
menguntungkan semua pihak. 

Peneliti ekonomi Indef Bhima Yudhistira menyebutkan beberapa pihak merasa dirugikan dengan 
poin-poin yang ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, klaster ketenagakerjaan 
menjadi salah satu yang memiliki banyak masalah dan cenderung merugikan para pekerja. 

Dia mengungkapkan buruh akan dirugikan dengan poin pengurangan hak pesangon yang 
membuat daya beli konsumsi turun. Apalagi di tengah kondisi pandemi ancaman PHK 
menghantui para pekerja. Bila pesangon dikurangi, maka akan sangat merugikan buruh yang 
terpaksa terkena PHK. 

"Di klaster ketenagakerjaan sendiri pengurangan hak pesangon akan menurunkan daya beli 
buruh, ini tidak bisa diterima oleh pekerja yang saat ini rentan di-PHK. Padahal, buruh 
membutuhkan pesangon yang adil untuk mempertahankan biaya hidup di saat sulit mencari 
pekerjaan baru," ungkap Bhima kepada detikcom, Senin (5/10/2020). 

Masalah berikutnya adalah mengenai kontrak yang diizinkan tanpa memiliki batas waktu. Hal ini 
membuat ketidakpastian bagi buruh, ada ancaman pekerja bisa dikontrak tanpa diangkat jadi 
karyawan tetap. 

"Kemudian soal kontrak terus menerus tanpa batas akan membuat ketidakpastian kerja 
meningkat. Jenjang karier bagi pegawai kontrak pun tidak pasti karena selamanya bisa 
dikontrak," ungkap Bhima. 

Dengan begitu, pengusaha diuntungkan karena bisa menekan biaya tunjangan-tunjangan untuk 
pekerja yang pensiun atau pesangon untuk pekerja yang di-PHK. Hak-hak pekerja kontrak pun 
tentu tidak akan sebanyak karyawan tetap. 

"Praktek ini merupakan strategi pengusaha untuk menekan biaya pensiun atau pesangon dan 
tunjangan lain, tapi merugikan pekerja karena haknya tidak sama dengan pegawai tetap," 
ungkap Bhima. 

Selain buruh, Bhima mengungkapkan petani juga akan dirugikan. Dia menyebutkan di dalam 
Omnibus Law Cipta Kerja ada klausul impor pangan yang disamakan dengan produksi pangan. 
Hal ini dinilai membuat impor pangan lebih mudah dilakukan daripada menyerap produksi 
pangan petani lokal. 

"Gelombang penolakan pasti terjadi dan bukan hanya buruh tapi juga elemen lain yang merasa 
dirugikan haknya. Mulai dari petani karena ada klausul impor pangan disamakan dengan produksi 
pangan dan cadangan nasional," kata Bhima. 
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Kemudian, ada juga soal izin lahan yang bisa merugikan masyarakat adat. "Sampai masyarakat 
adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan," ungkapnya. 

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pembahasan 
Omnibus Law sangat terburu-buru. Dia menilai DPR dan pemerintah juga tidak terbuka untuk 
menampung aspirasi masyarakat luas. 

"Pertentangan pasti akan terjadi apabila kesepakatan belum ada pada poin substansi dari semua 
pihak. Kalai saya lihat ini banyak aspirasi yang belum diakomodasi, maka wajar ini jadi 
pertentangan," ungkap Faisal. 

"Saya rasa ini (Omnibus Law) terlalu diburu-buru dan tergesa-gesa, sehingga banyak yang tidak 
diakomodir," lanjutnya. 

Faisal juga menilai, Omnibus Law Cipta Kerja saat ini hanya mementingkan kepentingan 
pengusaha dan dunia bisnis. 

"Kalau saya lihat dari luar banyak pertentangan, saya rasa mungkin bisa jadi lebih banyak aspirasi 
pengusaha saja yang diakomodir dibanding pihak lain," kata Faisal. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari mana BPJS 
mendapatkan sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan 
skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, 
tidak masuk akal 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Siapa yang akan 
membayar JKP untuk outsourcing , tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya 
sendiri dengan membayar iuran JKP 

negative - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Berapa banyak buruh yang 
berserikat dari jutaan perusahaan, kalau upah dikembalikan antara pengusaha dan buruh, ya 
buruh tidak menang 

negative - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Jadi buruh tidak ada nilai 
tawar, pemerintah tinggal bilang hukumnya tidak ada. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa 
karena memang hukumnya seperti itu, ini seperti pemerintah melepaskan pertarungan antara 
buruh dengan pengusaha 

negative - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Lahirnya undang-undang 
ini nantinya tidak demokratis, tidak terbuka dari awal. Buruh, petani, masyarakat adat tidak 
diajak. Dari berbagai macam sektor masyarakat lain juga tidak diajak 

positive - Nining Elitos (Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat) Kami terus lakukan 
perlawanan, kami minta pembatalan seluruh poin di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk aksi 
selanjutnya setelah 8 Oktober 2020 masih kami bahas 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah dan 
Badan Legislasi DPR telah mengurangi nilai  pesangon  pekerja yang terkena pemutusan 
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hubungan kerja (  PHK  ) dari yang awalnya sebanyak 32 bulan upah menjadi tinggal 25 bulan 
saja. 

Pengurangan tersebut kini telah dimasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law 
Cipta Kerja (RUU Ciptaker). 

 

PESANGON DISUNAT DARI 32 JADI 25 BULAN GAJI DI RUU CIPTAKER 

Jakarta -  Presiden Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut 
pemerintah dan Badan Legislasi DPR telah mengurangi nilai  pesangon  pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (  PHK  ) dari yang awalnya sebanyak 32 bulan upah menjadi tinggal 
25 bulan saja. 

Pengurangan tersebut kini telah dimasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law 
Cipta Kerja (RUU Ciptaker). 

RUU tersebut rencananya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan ini. 

Ia merinci dari 25 bulan upah, sebanyak 19 bulan upah akan dibayar oleh pengusaha dan 6 
bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar itulah, pihaknya menolak keras keputusan itu. 

"Dari mana BPJS mendapatkan sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang 
walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS 
Ketenagakerjaan, tidak masuk akal," ungkap Said dalam pernyataan yang dikutip Senin (5/10). 

Tak hanya soal pesangon, Said mengatakan pihaknya juga menolak beberapa poin yang diatur 
dalam RUU Cipta Kerja. Poin pertama menyangkut formula penetapan upah minimum 
kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan penghapusan upah minimum sektoral kota/kabupaten 
(UMSK) dalam RUU Cipta Kerja. 

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. 

Poin kedua, soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Said bilang pihaknya menolak jika 
buruh termasuk outsourcing diberikan kontrak seumur hidup. 

Menurutnya, ini menjadi hal yang serius bagi buruh karena berkaitan dengan jaminan kehilangan 
pekerjaan (JKP) untuk  outsourcing  . 

"Siapa yang akan membayar JKP untuk  outsourcing  , tidak mungkin buruh membayar 
kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP," terang Said. 

Poin ketiga berkaitan dengan jam kerja. Buruh memandang jam kerja yang akan diatur dalam 
UU Cipta Kerja cenderung eksploitatif. 

Apalagi dalam aturan itu nantinya, hak cuti dan hak upah atas cuti hilang. Bukan hanya itu, 
penolakan juga dilakukan karena pihaknya merasa, RUU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan 
jaminan pensiun dan jaminan kesehatan buruh karena status  outsourcing  berubah menjadi 
seumur hidup. 

Dihubungi terpisah, Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Nining Elitos 
mengungkapkan pihaknya juga menolak penghapusan UMSK. Pasalnya, perlu ada penentuan 
minimal upah bagi pekerja sektoral. 

Menurutnya, pemerintah tak seharusnya membiarkan penentuan upah minimum ditentukan 
dengan skema bipartit antara pengusaha dan buruh. Jika seperti ini, maka buruh akan kalah. 
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"Berapa banyak buruh yang berserikat dari jutaan perusahaan, kalau upah dikembalikan antara 
pengusaha dan buruh, ya buruh tidak menang," kata Nining. 

Menurut dia, pemerintah di sini seperti lepas tangan terhadap buruh. Jika nanti buruh mengadu, 
pemerintah punya alasan bahwa ketentuan upah sektoral memang ditentukan oleh perusahaan. 

"Jadi buruh tidak ada nilai tawar, pemerintah tinggal bilang hukumnya tidak ada. Pemerintah 
tidak bisa melakukan apa-apa karena memang hukumnya seperti itu, ini seperti pemerintah 
melepaskan pertarungan antara buruh dengan pengusaha," jelas Nining. 

Secara keseluruhan, ia sepakat dengan semua poin penolakan yang disampaikan oleh Said. 
Nining menilai pemerintah dan DPR tak pernah terbuka soal pembahasan RUU Omnibus Law 
Cipta Kerja dari sejak awal. 

"Lahirnya undang-undang ini nantinya tidak demokratis, tidak terbuka dari awal. Buruh, petani, 
masyarakat adat tidak diajak. Dari berbagai macam sektor masyarakat lain juga tidak diajak," 
ujar Nining. 

Untuk itu, serikat pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 
2020. Untuk 6-7 Oktober 2002, aksi mogok akan dilakukan dengan melakukan unjuk rasa di 
berbagai kawasan industri dan perusahaan di seluruh wilayah, sedangkan 8 Oktober 2020 akan 
melanjutkan unjuk rasa di DPR. 

"Kami terus lakukan perlawanan, kami minta pembatalan seluruh poin di RUU Omnibus Law 
Cipta Kerja. Untuk aksi selanjutnya setelah 8 Oktober 2020 masih kami bahas," ucap Nining. 

CNNIndonesia.com  sudah mencoba mengonfirmasi beberapa poin yang ditolak oleh serikat 
buruh kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso 
dan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes Hindharno. Namun, keduanya 
belum merespons hingga saat ini. 

(aud/agt). 
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negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional) Walau dalam proses legislasi RUU Ciptaker ada beberapa pihak yang merasa 
dirugikan, namun ya itulah proses politik yang terjadi di setiap negara juga 

negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional) Di mana pun yang namanya UU adalah sebuah produk politik. Karena itu apa 
pun hasilnya harus diterima semua pihak 

negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional) Mau mogok bagaimana, wong memang sudah mogok otomatis, karena 
banyak buruh dan pekerja yang dirumahkan akibat dampak pemberlakuan PSBB ketat seperti 
yang dilakukan Anies Baswedan 

negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional) Malah ada 14 BUMN yang karyawannya sudah nonaktif bekerja serta akan 
dibubarkan sama Erick Thohir (Menteri BUMN), serta belum diselesaikannya hak-hak para 
pekerjaannya 

negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional) Ini di mana-mana ya, juga di semua negara di dunia 

negative - Arief Poyuono (Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional) Nah untuk resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia juga bukan masuk resesi 
gawat darurat ya. Karena ada progres pertumbuhan ekonomi dari Kuartal II-2020 yang -5,32, 
dan di Kuartal III-2020 bertumbuh kok walau masih dalam kategori minus 

 

Ringkasan 

Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan membawa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
dalam pengambilan keputusan tingkat dua di Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat. Ketua 
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Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Arief Poyuono 
mengatakan, pengesahan RUU Ciptaker dalam pengambilan keputusan tingkat satu di Baleg DPR 
di tengah pandemi Covid-19 merupakan kerja keras pemerintah, parlemen dan seluruh 
stakeholder di negeri ini. 

 

RESPONS ARIEF POYUONO SOAL RUU CIPTAKER DAN RENCANA MOGOK NASIONAL 
BURUH 

Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan membawa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
dalam pengambilan keputusan tingkat dua di Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat. Ketua 
Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Arief Poyuono 
mengatakan, pengesahan RUU Ciptaker dalam pengambilan keputusan tingkat satu di Baleg DPR 
di tengah pandemi Covid-19 merupakan kerja keras pemerintah, parlemen dan seluruh 
stakeholder di negeri ini. 

"Walau dalam proses legislasi RUU Ciptaker ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, namun 
ya itulah proses politik yang terjadi di setiap negara juga," kata Arief, Senin (5/10). 

Arief mengingatkan bahwa setiap UU dibuat memang tidak selalu akan menciptakan sebuah 
keseimbangan dan kepuasan bagi sebagian kecil masyarakat. 

"Di mana pun yang namanya UU adalah sebuah produk politik. Karena itu apa pun hasilnya harus 
diterima semua pihak," ungkapnya. 

Menurut Arief, jika merasa tidak puas, masih ada jalur konstitusi yang disediakan dalam sistem 
negara, melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal dalam 
UU Ciptaker nanti. Apakah ada pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penerapanya. Arief juga 
merespons terkait rencana mogok nasional buruh 6-8 Oktober 2020. 

"Mau mogok bagaimana, wong memang sudah mogok otomatis, karena banyak buruh dan 
pekerja yang dirumahkan akibat dampak pemberlakuan PSBB ketat seperti yang dilakukan Anies 
Baswedan," jelas Arief. 

Selain itu, kata dia, para pekerja BUMN juga banyak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
serta bekerja dari rumah selama PSBB. 

"Malah ada 14 BUMN yang karyawannya sudah nonaktif bekerja serta akan dibubarkan sama 
Erick Thohir (Menteri BUMN), serta belum diselesaikannya hak-hak para pekerjaannya," katanya. 
Arief menuturkan dengan adanya Covid-19 sebenarnya sudah terjadi mogok nasional secara 
otomatis. 

"Ini di mana-mana ya, juga di semua negara di dunia," tegasnya. 

Kembali ke RUU Cipta Kerja, Arief mengatakan itu memang bukan untuk mengatasi resesi 
ekonomi yang terjadi saat ini akibat dampak Covid-19. Apalagi, resesi ekonomi sifatnya seasonal 
alias musiman, dan tidak akan terjadi berlarut-larut di sebuah perekonomian negara. 

"Nah untuk resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia juga bukan masuk resesi gawat darurat ya. 
Karena ada progres pertumbuhan ekonomi dari Kuartal II-2020 yang -5,32, dan di Kuartal III-
2020 bertumbuh kok walau masih dalam kategori minus," papar Arief. 

Dia mengatakan bahwa RUU Ciptaker digunakan karena pascapandemi Covid-19, semua negara 
berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. 
Menurutnya, hal ini akibat kerusakan sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara 
lainnya akibat dampak Covid-19. 
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Narasumber 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya) Izin 
keramaiannya tidak kita berikan kepada para pendemo 

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya) Karena situasi 
Covid-19 ini dengan kondisi PSBB Jakarta sehingga tidak diberikan izin untuk mengemukakan 
pendapat di muka umum, khususnya di depan DPR hari ini 

neutral - Yusri Yunus (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya) Sekarang kami 
imbau, kami mengharapkan agar mereka mengerti pandemi Covid-19 ini semakin tinggi di 
Jakarta. Jangan jadi klaster baru 

positive - Nining Elitos (Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) KASBI 
mengucapkan apresiasi dan selamat kepada kawan-kawan yang terus konsisten berjuang 
bersama-sama. Baik itu dari aliansi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Lampung, 
Jawa barat, Jakarta, Banten, bahkan di berbagai macam daerah yang akan melakukan gerakan 
secara bersama sama untuk menolak, untuk mendesak pemerintah dan DPR melakukan 
pembatalan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja 

negative - Nining Elitos (Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Tidak ada 
keseriusan pemerintah dan wakil rakyat peduli akan nasib rakyat. Di mana kita tahu saat ini, 
kaum buruh dan rakyat Indonesia banyak kehilangan pekerjaan karena PHK semena-mena, 
banyak kaum tani digusur tanahnya dipaksa atas nama kepentingan investasi atau kepentingan 
korporat, banyak buruh yang kemudian dirumahkan juga tidak bisa mendapatkan haknya. Belum 
lagi para pedagang, tukang ojek yang kemudian hari ini juga mengalami kesukitan yang sekamin 
besar dihadapi oleh rakyat 

 

Ringkasan 

- Polda Metro Jaya menegaskan, tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian terkait rencana 
aksi massa buruh dalam menolak Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Sebab 
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berbagai elemen buruh direncanakan melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Gedung DPR/MPR RI 
sejak Senin (5/10). 

Sebelumnya, rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat 
paripurna pada Kamis (8/10). Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk 
mengesahkan Omnibus Law itu menjadi UU. 

 

POLISI TIDAK BERIKAN IZIN DEMONSTRASI PENOLAKAN OMNIBUS LAW 

- Polda Metro Jaya menegaskan, tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian terkait rencana 
aksi massa buruh dalam menolak Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Sebab 
berbagai elemen buruh direncanakan melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Gedung DPR/MPR RI 
sejak Senin (5/10). 

"Izin keramaiannya tidak kita berikan kepada para pendemo," kata Kepala Bidang Hubungan 
Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dikonfirmasi, Senin (5/10). 

Surat izin keramaian tidak dikeluarkan lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19. Terlebih 
hingga kini, DKI Jakarta masih memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) mengingat angka positif masih mengalami pelonjakan. 

"Karena situasi Covid-19 ini dengan kondisi PSBB Jakarta sehingga tidak diberikan izin untuk 
mengemukakan pendapat di muka umum, khususnya di depan DPR hari ini," tegas Yusri. 

Kendati demikian, polisi tetap bersiaga di depan Gedung DPR/MPR RI. Karenanya, Polda Metro 
Jaya mengimbau untuk tidak memaksa ke depan Gedung DPR/MPR RI karena dikhawatirkan 
membuat klaster baru Covid-19. 

"Sekarang kami imbau, kami mengharapkan agar mereka mengerti pandemi Covid-19 ini 
semakin tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," cetus Yusri. 

Sebelumnya, rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat 
paripurna pada Kamis (8/10). Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk 
mengesahkan Omnibus Law itu menjadi UU. 

Namun, langkah itu justru mendapat penolakan dari berbagai kalangan dan fraksi yang 
menyatakan menolak pengesahan ini adalah PKS dan Partai Demokrat. Sementara itu, tujuh 
fraksi lainnya yakni PDIP, Gerindra, PPP, Golkar, PKB, Nasdem dan PAN menyetujui untuk dibawa 
ke paripurna. 

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan, 
kaum buruh bersama mahasiswa, kaum tani dan masyarakat akan melakukan mogok masal pada 
6-8 Oktober 2020 mendatang. 

Demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 itu dilakukan untuk menyuarakan penolakan agar 
Omnibus Law tidak disahkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Masa diberbagai daerah akan 
menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law. 

"KASBI mengucapkan apresiasi dan selamat kepada kawan-kawan yang terus konsisten berjuang 
bersama-sama. Baik itu dari aliansi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Lampung, 
Jawa barat, Jakarta, Banten, bahkan di berbagai macam daerah yang akan melakukan gerakan 
secara bersama sama untuk menolak, untuk mendesak pemerintah dan DPR melakukan 
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pembatalan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Nining dalam diskusi daring, Minggu 
(4/10). 

Pemerintah dan DPR tidak mempunyai itikad baik pada masa pandemi Covid-19 ini, kata Nining, 
mereka tetap melakukan pembahasan Omnibus Law. Bahkan pada Sabtu (3/10) malam, secara 
diam-diam ingin melanjutkan RUU Cipta Kerja tersebut untuk dibawa ke paripurna agar disahkan 
menjadi Undang-Undang. 

"Tidak ada keseriusan pemerintah dan wakil rakyat peduli akan nasib rakyat. Di mana kita tahu 
saat ini, kaum buruh dan rakyat Indonesia banyak kehilangan pekerjaan karena PHK semena-
mena, banyak kaum tani digusur tanahnya dipaksa atas nama kepentingan investasi atau 
kepentingan korporat, banyak buruh yang kemudian dirumahkan juga tidak bisa mendapatkan 
haknya. Belum lagi para pedagang, tukang ojek yang kemudian hari ini juga mengalami 
kesukitan yang sekamin besar dihadapi oleh rakyat," pungkas Nining. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak 
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional 
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing 

neutral - Kurnia Ramadhana (Peneliti Indonesia Corruption Watch) Pemerintah dan DPR sudah 
pasti menginginkan proses judicial review terkait dengan UU KPK atau nanti soal Cipta Kerja jika 
disahkan oleh DPR 

neutral - Kurnia Ramadhana (Peneliti Indonesia Corruption Watch) Mereka pasti menginginkan 
hal itu ditolak oleh MK. Di situ kita melihat atau kita khawatir barang ini atau RUU MK ini dijadikan 
barter politik 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk  omnibus law  bakal menjadi RUU 
kontroversial kelima yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepanjang masa 
kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo  . 

Pembahasan RUU yang meliputi 11 klaster ini dikebut oleh pemerintah dan DPR di tengah 
berbagai penolakan yang muncul dari sejumlah elemen masyarakat sipil. 

 

RUU CIPTA KERJA, REGULASI KONTROVERSIAL KELIMA YANG DIKEBUT DI ERA 
JOKOWI 

JAKARTA,  - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk  omnibus law  bakal menjadi 
RUU kontroversial kelima yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepanjang masa 
kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo  . 
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Pembahasan RUU yang meliputi 11 klaster ini dikebut oleh pemerintah dan DPR di tengah 
berbagai penolakan yang muncul dari sejumlah elemen masyarakat sipil. 

Tercatat, pembahasan RUU ini hanya memakan waktu tujuh bulan saja, sejak Presiden  Jokowi  
mengirimkan draf rancangan regulasi serta surat  presiden  ke DPR pada Februari lalu. 

Bahkan, Badan Legislasi DPR menyetujui agar hasil pembahasan RUU ini dibawa ke rapat 
paripurna pada Sabtu (3/10/2020) malam lalu. 

Salah satu klaster pembahasan yang cukup banyak mendapat penolakan yaitu terkait klaster 
ketenagakerjaan. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, setidaknya ada tujuh isu penting yang 
menjadi dasar penolakan rencana pengesahan tersebut. 

Mulai dari rencana penghapusan Upah Minimum Sektoral (UMSK), pengurangan nilai pesangon, 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bisa terus diperpanjang, serta outsourcing seumur 
hidup tanpa batasan jenis pekerjaan. 

Kemudian, rencana jam kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, hak cuti dan hak upah atas cuti, 
serta tidak adanya jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan  outsourcing  . 

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta 
buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan 
perusahaan masing-masing," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang 
diterima  Kompas.com  , Minggu (4/10/2020). 

Menurut rencana, aksi mogok nasional akan diselenggarakan pada 6-8 Oktober mendatang. 

Selain  RUU Cipta Kerja  , ada empat RUU lain yang sebelumnya telah disahkan menjadi UU 
namun cukup menuai kontroversi. Berikut keempat RUU tersebut:  UU Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi telah direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 
2019 tentang KPK pada 17 September 2019 lalu. 

Sejak awal, rencana revisi UU tersebut selalu mendapat penolakan dari aktivis antikorupsi karena 
dikhawatirkan melemahkan kinerja KPK. 

Di era Presiden SBY, wacana revisi sempat muncul pada tahun 2010 dan 2012. Namun akhirnya 
wacana tersebut mengendap. 

Demikian halnya pada 2015 hingga 2017, wacana revisi tersebut kembali muncul. Bahkan, Badan 
Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi ke sejumlah perguruan tinggi terkait wacana tersebut. 

Namun akhirnya, wacana itu mental kembali. 

Hanya butuh sepekan bagi Jokowi memberi lampu hijau untuk merevisi UU tersebut. 

Bak operasi senyap, Badan Legislasi DPR menetapkan pembahasan RUU tersebut sebagai usul 
inisiatif DPR pada 5 September 2020. 

Setelah itu, pembahasan dikebut. Baleg bahkan tidak pernah mempublikasikan rapat 
pembahasan draf RUU. 

Meski gelombang penolakan terus bergulir, pada akhirnya hasil revisi UU itu disahkan pada 17 
September 2019. 

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada 12 Mei lalu, 
merupakan hasil revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 
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Pembahasan 938 poin yang masuk ke dalam Daftar Inventaris Masalah pun terbilang kilat. Sejak 
Panja RUU Minerba terbentuk pada 13 Februari, hanya butuh waktu tiga bulan bagi panja untuk 
menyelesaikan pembahasan. 

Pada saat pengambilan keputusan di rapat paripurna, hanya Fraksi Demokrat yang menolak dan 
meminta ulang pembahasan RUU itu. Sedangkan, sembilan fraksi lainnya setuju untuk disahkan. 

Pengesahan RUU ini bukan tanpa penolakan. Salah satu pihak yang menolak yaitu kelompok 
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). 

Beberapa poin yang ditolak seperti perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. 

Kemudian, meski ada penambahan, penghapusan serta perubahan pasal yang berkaitan dengan 
kewenangan dan pengusahaan perizinan, namun tidak ada satu pun pasal yang mengakomodasi 
kepentingan atas dampak industri pertambangan dan kepentingan masyarakat di daerah 
tambang serta masyarakat adat. 

Pada akhir Maret lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Penerbitan perppu tersebut dilakukan untuk merespon munculnya kasus Covid-19 di Tanah Air 
sejak 2 Maret 2020. 

Bersamaan dengan terbitnya perppu itu, Jokowi turut menerbitkan dua aturan lain yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. 

Persoalan timbul ketika Perppu 1/2020 dinilai memberikan hak imun kepada penyelenggara 
negara dalam mengambil keputusan. 

Hal itu tertuang di dalam Pasal 27 beleid tersebut, dimana pejabat yang ditunjuk untuk 
melaksanakan kebijakan itu tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, asalkan 
dalam melaksanakan tugasnya didasari pada itikad baik. 

Aturan di dalam perppu itu kemudian digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. 
Namun, akhirnya disahkan di DPR pada 12 Mei 2020. 

Revisi UU Mahkamah Konstitusi sempat dikhawatirkan oleh sejumlah pihak lantaran diduga 
sebagai barter politik. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menuturkan, indikasi barter itu 
karena revisi ini menguntungkan hakim konstitusi lantaran tak lagi mengatur masa jabatan bagi 
hakim konstitusi. 

Selain itu, RUU MK juga mengubah batas usia minimum hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 
60 tahun di mana sejumlah hakim konstitusi telah berusia di atas 60 tahun. 

Sementara, DPR dan pemerintah dianggap mempunyai kepentingan karena MK tengah 
menangani judicial review sejumlah undang-undang kontroversial. 

"Pemerintah dan DPR sudah pasti menginginkan proses judicial review terkait dengan UU KPK 
atau nanti soal Cipta Kerja jika disahkan oleh DPR," ujar Kurnia saat konferensi pers pada 28 
Agustus lalu. 
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"Mereka pasti menginginkan hal itu ditolak oleh MK. Di situ kita melihat atau kita khawatir barang 
ini atau RUU MK ini dijadikan barter politik," lanjut dia. 

Ia khawatir, revisi UU itu dapat mempengaruhi objektivitas para hakim dalam menganani proses 
judicial review. 

Proses pembahasan revisi RUU ini pun berjalan cukup singkat. Menurut Wakil Ketua Komisi III 
Adies Kadir, pembahasannya hanya berjalan selama tiga hari yaitu pada 25-28 Agustus. 

Pada akhirnya, revisi ini akhirnya disahkan pada 1 September lalu oleh DPR. 
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Narasumber 

negative - Agus Sumarso (Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Tahir dinyatakan 
telah meninggal akibat penyakit kanker paru-paru 

negative - Agus Sumarso (Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Jenazah kami 
pulangkan atas permintaan keluarga almarhum, supaya dapat dikebumikan di kampung 
halamanya 

negative - Agus Sumarso (Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Keluarga menerima 
dan langsung dimakamkan 

 

Ringkasan 

- Karena sakit, Tahir (58) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, 
Kabupaten Sampang, meninggal dunia di Malaysia. 

Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, 
Tahir meninggal 27 September 2020. Hal itu sesuai laporan polisi Nomor Pantai/011542/20 
tanggal 27 September 2020 dan balai polis pantai daerah brickfields Kuala Lumpur. 

 

TKI ASAL SAMPANG MENINGGAL DI MALAYSIA 

- Karena sakit, Tahir (58) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, 
Kabupaten Sampang, meninggal dunia di Malaysia. 

Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, 
Tahir meninggal 27 September 2020. Hal itu sesuai laporan polisi Nomor Pantai/011542/20 
tanggal 27 September 2020 dan balai polis pantai daerah brickfields Kuala Lumpur. 
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"Tahir dinyatakan telah meninggal akibat penyakit kanker paru-paru," ujar Kasi Penempatan 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Diskumnaker Sampang, Agus Sumarso, Minggu (4/10) mengutip  
beritajatim. 

Upaya pemulangan jenzah Tahir melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 
pusat bekerjasama dengan Pemkab Sampang. "Jenazah kami pulangkan atas permintaan 
keluarga almarhum, supaya dapat dikebumikan di kampung halamanya," imbuhnya. 

Lanjut Agus, jenazah dipulangkan BP2MI dari Malaysia lalu dijemput dengan mengunakan 
ambulans dari Jakarta menuju rumah duka. "Keluarga menerima dan langsung dimakamkan," 
tandasnya. 

  



 

706 
 

Judul PPP: PKS & Demokrat Tolak RUU Ciptaker, tapi Setuju Pembahasan 
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Narasumber 

negative - Achmad Baidow (Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)) Dalam rapat, dua fraksi tersebut 
ikut menyetujui pembahasan DIM [Daftar Inventarisasi Masalah]. Hal itu bisa dilihat publik 
karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam pembahasan tidak ada voting 

neutral - Achmad Baidow (Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)) Kami sampaikan sesuai 
mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat, tergantung keputusan 
Bamus [Badan Musyawarah] 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Kerjanya tidak mengingat 
waktu. Hari Sabtu kerja, Minggu kerja. Bahkan kadang-kadang sampai padam listrik 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Bagi yang belum mendukung 
dari Fraksi Demokrat dan PKS, catatannya juga kami catat. Sebetulnya kalau mau dialog bisa 
kami buka, masih ada waktu dialog 

 

Ringkasan 

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di 
akhir pembahasan menolak untuk disahkan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad 
Baidowi, merespons sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat 
(PD) yang menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang baru saja selesai dibahas oleh Baleg 
DPR RI dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) lalu. 

 

PPP: PKS & DEMOKRAT TOLAK RUU CIPTAKER, TAPI SETUJU PEMBAHASAN DIM 

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di 
akhir pembahasan menolak untuk disahkan. 
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Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi, merespons sikap Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat (PD) yang menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja, 
yang baru saja selesai dibahas oleh Baleg DPR RI dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) lalu. 

Awiek--sapaan akrabnya--menilai hal tersebut biasa dalam dinamika parlemen dan merupakan 
hak masing-masing fraksi dalam menyampaikan sikap politik. 

Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan bahwa PKS dan Partai 
Demokrat ikut pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bahkan, kata Awiek, PKS ikut sejak 
awal, sedangkan Partai Demokrat baru bergabung tengah pembahasan. 

"Dalam rapat, dua fraksi tersebut ikut menyetujui pembahasan DIM [Daftar Inventarisasi 
Masalah]. Hal itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan 
dalam pembahasan tidak ada voting," kata Awiek lewat keterangan tertulisnya yang diterima 
wartawan  Tirto  , Senin (5/10/2020) pagi. 

Kata Awiek, jika kemudian akhirnya dua fraksi tersebut menolak, itu merupakan hak politik yang 
harus dihargai. 

Setelah merampungkan pengesahan, Awiek mengatakan Baleg DPR RI akan mengirim surat 
kepada pimpinan DPR RI untuk melaporkan hasil kerja pembahasan Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja. 

"Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat, 
tergantung keputusan Bamus [Badan Musyawarah]," katanya. 

Tepat pukul 22.50 WIB,  Sabtu (3/10/2020)  , Baleg DPR RI merampungkan pembahasan 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat II yakni di 
dalam sidang paripurna DPR RI. 

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu: Menteri 
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Mendagri Tito Karnavian, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memuji kinerja DPR RI yang menurutnya 
sudah bekerja keras menuntaskan RUU Ciptaker. 

"Kerjanya tidak mengingat waktu. Hari Sabtu kerja, Minggu kerja. Bahkan kadang-kadang 
sampai padam listrik," kata Airlangga. Ketua umum Partai Golkar tersebut mengucapkan terima 
kasih terhadap masing-masing partai. 

Dia meyatakan siap hadir di Fraksi Partai Demokrat dan PKS untuk menjelaskan RUU Ciptaker. 
"Bagi yang belum mendukung dari Fraksi Demokrat dan PKS, catatannya juga kami catat. 
Sebetulnya kalau mau dialog bisa kami buka, masih ada waktu dialog," tuturnya. 

Ketok palu pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini direspon dengan akan adanya aksi 
demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Adalah Aliansi 
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota yang 
menyampaikan rencana tersebut demi menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.. 
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Judul Kejam? RUU Ciptaker Hilangkan Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja 
Perempuan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/185984/33/kejam-ruu-ciptaker-
hilangkan-cuti-haid-dan-melahirkan-pekerja-perempuan-1601871048 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2020-10-05 11:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid 
dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar. No work, no pay . Akibatnya buruh perempuan tidak 
akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat 
mengambil cuti tersebut. Otomatis peraturan baru di Omnibus Law tersebut tentang cuti haid 
dan hamil hilang, karena dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan. Jelas aturan ini bertentangan 
dengan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang 
mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Menjadi karyawan kontrak 
dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang 

 

Ringkasan 

Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati untuk melakukan mogok 
nasional sebagai bentuk penolakan terhadap  Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja  . Rencananya 
aksi itu akan dilaksanakan pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, alasan buruh menolak RUU Ciptaker karena 
tercantum beleid bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan dihilangkan. 
Selain itu, cuti besar dan hak cuti panjang juga dilenyapkan sebagai hak karyawan. 

 

KEJAM? RUU CIPTAKER HILANGKAN CUTI HAID DAN MELAHIRKAN PEKERJA 
PEREMPUAN 

- Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati untuk melakukan 
mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap  Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja  . 
Rencananya aksi itu akan dilaksanakan pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. 
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Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, alasan buruh 
menolak RUU Ciptaker karena tercantum beleid bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja 
perempuan dihilangkan. Selain itu, cuti besar dan hak cuti panjang juga dilenyapkan sebagai hak 
karyawan. 

"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar. 

No work, no pay  . Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya 
karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Otomatis peraturan baru di 
Omnibus Law tersebut tentang cuti haid dan hamil hilang, karena dibuat untuk tidak bisa 
dilaksanakan. Jelas aturan ini bertentangan dengan konvensi Organisasi Perburuhan 
Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus 
dibayarkan upahnya," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020). 

Dia menambahkan, dalam RUU Ciptaker juga mengizinkan perusahaan untuk melakukan kontrak 
karyawan selama seumur hidup. Sehingga, mereka pun tak akan mendapatkan jaminan pensiun 
serta kesehatan. 

"Menjadi karyawan kontrak dan  outsourcing  seumur hidup, maka jaminan pensiun dan 
kesehatan bagi mereka hilang," katanya. 

Dia menyebutkan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya 
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan 
melaksanakan pemogokan. 

(uka). 
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neutral - Subono (Ketua Umum SERBUK Indonesia) Kita tidak dapat pulih secara ekonomi dengan 
dasar upah murah dan pekerjaan yang tidak terjamin. Hanya pembelanjaan (konsumsi) domestik 
dengan dasar pekerjaan tetap dan upah layak yang dapat membantu Indonesia pulih dari 
pandemi 

neutral - Salman (Perwakilan FBTPI) Oleh karena itu, Omnibus Law harus dihentikan dan diskusi 
lebih lanjut harus dilakukan setelah pandemi ini berakhir, ketika kita dapat berbicara dan 
berpartisipasi dengan bebas 

 

Ringkasan 

Berbagai serikat pekerja yang berafiliasi kepada global unions federations menyatakan 
kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  tingkat pertama 
pada Sabtu malam (3/10/2020). Seperti diketahui, mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah 
sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI. Adapun serikat 
pekerja menyatakan kecewa dengan hasil pembahaan RUU Cipta Kerja antara lain FSPM dan 
FSBMM, SERBUK Indonesia, PPIP, FSP2KI dan FBTPI. Ketua Umum SERBUK Indonesia Subono 
menilai, pekerjaan baru yang dijanjikan oleh Omnibus Law ini bukanlah pekerjaan nyata. 
Menurut dia, pekerjaan baru yang dijanjikan pemerintah adalah pekerjaan berupah murah dan 
bersifat sementara. Bahkan dia berpendapat, pemulihan ekonomi tidak akan datang dari 
investasi asing yang masuk ke Indonesia. 

 

SERIKAT PEKERJA ANGGAP RUU CIPTA KERJA HANYA JANJI SEMU 

JAKARTA, -  Berbagai serikat pekerja yang berafiliasi kepada global unions federations 
menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  tingkat 
pertama pada Sabtu malam (3/10/2020). 
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Seperti diketahui, mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan 
pembahasan ke tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI. 

Adapun serikat pekerja menyatakan kecewa dengan hasil pembahaan RUU Cipta Kerja antara 
lain FSPM dan FSBMM, SERBUK Indonesia, PPIP, FSP2KI dan FBTPI. 

Ketua Umum SERBUK Indonesia Subono menilai, pekerjaan baru yang dijanjikan oleh Omnibus 
Law ini bukanlah pekerjaan nyata. 

Menurut dia, pekerjaan baru yang dijanjikan pemerintah adalah pekerjaan berupah murah dan 
bersifat sementara. Bahkan dia berpendapat, pemulihan ekonomi tidak akan datang dari 
investasi asing yang masuk ke Indonesia. 

"Kita tidak dapat pulih secara ekonomi dengan dasar upah murah dan pekerjaan yang tidak 
terjamin. Hanya pembelanjaan (konsumsi) domestik dengan dasar pekerjaan tetap dan upah 
layak yang dapat membantu Indonesia pulih dari pandemi," ujarnya melalui keterangan tertulis, 
Senin (5/10/2020). 

Pendapat yang sama disampaikan oleh Presiden FSPM Husni Mubarok. Ia menilai, RUU Cipta 
Kerja hanyab memberikan janji semu akan tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa depan. 

RUU Cipta Kerja justru dinilai akan mengurangi jaminan pekerjaan dan memungkinkan 
pengusaha untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak dengan upah rendah dan 
pekerjaan  outsourcing  di semua sektor. 

Di samping itu lanjutnya, pekerjaan yang akan tersedia adalah pekerjaan dengan upah rendah 
tetapi tanpa ada masa depan. 

Sementara itu, Presiden FSP2KI Hamdani menyatakan bahwa  RUU Cipta kerja  juga mengancam 
hilangnya cuti berbayar, termasuk hak-hak yang mengikuti cuti melahirkan yang begitu penting 
bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Perwakilan FBTPI, Salman mengatakan pihaknya merasa tidak diberi kesempatan untuk 
berpartisipasi penuh membahas dan memperdebatkan RUU Cipta Kerja. 

"Oleh karena itu, Omnibus Law harus dihentikan dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan setelah 
pandemi ini berakhir, ketika kita dapat berbicara dan berpartisipasi dengan bebas," kata dia. 

Sementara itu, Ketua Umum PPIP PS Kuncoro menyampaikan, jika RUU Omnibus Law disahkan 
menjadi UU, maka akan berpotensi melanggar tafsir konstitusi. Terutama dalam subklaster 
ketenagalistrikan. Sebab kata dia, putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tidak digunakan sebagai 
rujukan pada UU Cipta Kerja. 

Kuncoro menilai RUU Cipta Kerja akan bertentangan dengan UUD 1945 NRI Pasal 33 ayat (2). 
Sebab kata dia, tenaga listrik yang merupakan cabang produksi yang penting bagi orang banyak 
bisa tidak lagi dikuasai negara. 

Selain itu, RUU Omnibus Law dinilai akan menciptakan ancaman terbukanya kemungkinan 
lingkungan dan sumber daya alam Indonesia untuk dieksploitasi oleh korporasi swasta/profit. 
Tanpa aturan yang jelas, lingkungan dan alam Indonesia hanya akan dijadikan peluang bisnis 
untuk mencapai keuntungan semata. 

Beberapa serikat pekerja tersebut mengtakan mendapat dukungan penuh di tingkat 
internasional. Sibebutkan, BWI, IUF, Industri All, ITF dan PSI yang mewakili lebih dari 110 juta 
anggota di dunia siap untuk melakukan perlawanan bersama-sama menolak Omnibus Law dan 
menyerukan 5 hal sebagai berikut:   
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1. Menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja, apalagi mengesahkannya menjadi undang-
undang. 

2. Memastikan bahwa UU No. 13/2003 tidak boleh diubah atau dikurangi. Kalaupun ada 
penguatan hanya sebatas pada fungsi pengawasan pelatihan, pendidikan dan sebagainya 
sehingga akan sesuai dengan kondisi sekarang. 

3. Merundingkan kembali dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja untuk 
mencapai dan membahas masalah yang tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003. 

4. Memastikan pasal-pasal di dalam sub-klaster Ketenagalistrikan yang sudah mendapat putusan 
dari Mahkamah Konstitusi tidak dihidupkan lagi dalam RUU Cipta Kerja. 

5. Mendukung agenda buruh Indonesia yang akan melakukan mogok nasional pada tanggal 6-8 
Oktober 2020. 
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positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) 
Dalam kondisi kita sedang fokus melawan COVID-19 ini seharusnya serikat pekerja atau buruh 
tampil membantu pemerintah dan dunia usaha bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan 
mengendalikan pandemi COVID-19 yang telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian 
kita 

 

Ringkasan 

Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja selama 
tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam 
Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020.  "Dalam kondisi kita sedang fokus melawan 
COVID-19 ini seharusnya serikat pekerja atau buruh tampil membantu pemerintah dan dunia 
usaha bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang 
telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita," kata Ketua Umum DPD Himpunan 
Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya di 
Jakarta, Senin (5/10) mengutip  Antara  . 

 

DUNIA USAHA SAYANGKAN RENCANA MOGOK NASIONAL SERIKAT PEKERJA 

- Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja selama 
tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam 
Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020. 

"Dalam kondisi kita sedang fokus melawan COVID-19 ini seharusnya serikat pekerja atau buruh 
tampil membantu pemerintah dan dunia usaha bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan 
mengendalikan pandemi COVID-19 yang telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian 
kita," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta 
Sarman Simanjorang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10) mengutip  Antara  . 
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Sarman menuturkan mogok kerja memang hak dasar pekerja dan buruh yang diatur dalam UU 
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Namun, menurut dia, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara serikat pekerja 
atau buruh dengan perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi. 

Serikat pekerja juga wajib memberitahukan tujuh hari kerja sebelum mogok secara tertulis 
kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja setempat. 

Di luar ketentuan tersebut, jika pekerja atau buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut, maka 
pengusaha dapat memberikan sanksi.(Sik). 
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neutral - Airlangga Hartato (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik 

 

Ringkasan 

Demo buruh atau demo Omnibus Law 2020 akan dilaksanakan selama tiga dimulai besok, Selasa 
(6/10/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau 
Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya, substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja 
atau omnibus law telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. 
Langkah selanjutnya, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat 
Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan."RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik", ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartato dalam keterangan resmi, Minggu (4/10). 

 

APA ITU OMNIBUS LAW? INI PENJELASAN DAN ISI RUU CIPTA KERJA 

Demo buruh atau demo Omnibus Law 2020 akan dilaksanakan selama tiga dimulai besok, Selasa 
(6/10/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau 
Omnibus Law Cipta Kerja. 

Sebelumnya, substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law telah 
disepakati oleh pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Langkah selanjutnya, RUU 
Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan 
keputusan dan mendapatkan pengesahan."RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi 
dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, 



 

716 
 

dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan 
sistem elektronik", ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dalam 
keterangan resmi, Minggu (4/10). 

Menko Airlangga menambahkan, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan 
investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan 
lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit. Lantas, omnibus 
law itu apa?Apa itu Omnibus Law?  Dikutip dari laman resmi DPR RI, istilah omnibus berasal dari 
bahasa latin yang berarti untuk semuanya. Sementara makna omnibus law adalah satu undang-
undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah 
negara. 

Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan 
menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus law itu akan mengubah 
puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di antaranya UU Ketenagakerjaan. 
Setidaknya, ada 74 UU yang terdampak UU ini. 

Selain itu, omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Omnibus bill artinya sebuah RUU yang 
terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan/atau 
mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/atau untuk membuat satu atau 
beberapa undang-undang baru. 

Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara  common law  dan kurang dikenal di negara 
bersistem  civil law  seperti Indonesia. Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai 
UU lintas sektor. 

Sedangkan awal gagasan omnibus law sebenarnya dari kekecewaan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) lantaran minimnya investasi di Indonesia. Padahal investasi merupakan salah satu 
penggerak ekonomi terutama di era ekonomi digital. Salah satu prediksi Jokowi, regulasi, 
biroktasi, dan hukum yang berbelit membuat investasi tidak menarik. Isi RUU Cipta Kerja  Setelah 
melewati perdebatan yang cukup ramai, klausul tambahan yang diusulkan pemerintah pada 
akhirnya bisa diterima DPR. Maka, sejumlah klausul baru pun masuk ke dalam klaster 
ketenagakerjaan dalam isi RUU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut. 

Pemerintah menyebutkan terdapat tujuh substansi pokok perubahan Undang-Undang (UU) 
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja atau Omnibus Law. Dirangkum dari pemberitaan  Kontan.co.id  dan  Indonesia.go.id  , 
berikut ada 7 poin perubahan UU Ketenagakerjaan dalam omnibus law atau isi RUU Cipta Kerja:  
Pertama  , terkait waktu kerja. Selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 
jam/minggu), RUU cipta kerja ini juga mengatur tentang waktu kerja untuk pekerjaan yang 
khusus, seperti pekerjaan yang dapat kurang dari 8 jam/hari misalnya pekerjaan paruh waktu 
dan ekonomi digital atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas, pertambangan, 
perkebunan, dan pertanian  Kedua  , terkait tenaga kerja asing (TKA). Pemerintah menyebut 
tidak akan membuka semua jenis pekerjaan untuk TKA, akan tetapi hanya untuk TKA ahli yang 
memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti untuk darurat, vokasi, dan peneliti.Ketiga  , 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang 
sama dengan pekerja tetap. Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 
menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan pekerja untuk 
untuk jangka waktu tertentu (pekerja kontrak). 

Pemerintah ingin ada kepastian disini untuk PKWT. Pekerja kontrak diberikan hak dan 
perlindungan yang sama dengan pekerja tetap antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, 
perlindungan K3 termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja. 
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Keempat  , alih daya (outsourcing). Pemerintah menyebut, pengusaha alih daya wajib 
memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya baik sebagai pekerja kontrak 
maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial dan perlindungan K3. 

Kelima  , upah minimum. Upah minimum tidak dapat ditangguhkan, kenaikan upah minimum 
menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas, basis upah minimum 
pada tingkat provinsi dan dan dapat ditetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat 
tertentu dan upah untuk UMKM tersendiri.Keenam  , penyesuaian perhitungan besaran pesangon 
PHK, menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Terkait pesangon PHK, di UU 
13/2003, pemberiannya sebanyak 32 kali upah dan dinilai sangat memberatkan pelaku usaha, 
dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi. 

Di RUU Ciptaker diatur terkait penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan 
menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Ketujuh  , program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Pemerintah menyebut hal ini belum 
diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dinilai perlu terlebih 
disaat kondisi pandemi covid-19. Pemerintah mengatakan, perlindungan pekerja yang terkena 
PHK dengan manfaat JKP berupa  cash benefit  ,  vocational training  , dan  job placement access  
. 

Pekerja yang mendapat JKP tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa 
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian 
(Jkm), dan jaminan kesehatan nasional (JKN). 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Substasi pokok yang 
kami usulkan adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, yang belum diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan. Dan ini harus dilaksanakan dengan cepat 

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Dalam perubahan di 
RUU Ciptaker, selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu), diatur 
juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari 
(pekerjaan paruh waktu eko digital) atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas, 
pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan 

neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Ke depan kami ingin 
melakukan perubahan karena perkembangan teknologi digital khususnya industri 4.0 
menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan PKWT. Kami 
ingin pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan sama dengan pekerja tetap seperti upah 
jaminan sosial, perlindungan K3 termasuk kompensasi hubungan kerja 

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Dalam RUU Ciptaker, 
UM tidak dapat ditangguhkan, kenaikannya menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi 
daerah dan produktivitas, basis UM pada tingkat provinsi dan dapat ditetapkan UM pada 
kabupaten/kota dengan syarat tertentu, dan upah untuk UMKM tersendiri 

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Pasal-pasal 
tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak 
ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU 
ini bisa membahayakan hak-hak pekerja 

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Ketentuan ini 
otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak 
lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang 
layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional 
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neutral - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Penghapusan inflasi 
dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah 
minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua. 

positive - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Keleluasaan yang 
diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema penghitungan dapat merugikan pekerja 
di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan menerima upah 
lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain 

neutral - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Pemerintah dan 
DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar 
HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, sejalan dengan hukum 
nasional dan standar HAM internasional 

 

Ringkasan 

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu (3/10/2020), 
menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke 
Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi menolak hal 
tersebut. 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya ditolak sejumlah fraksi, tetapi juga buruh, LBH, dan 
aktivis di seluruh Indonesia. Mereka menilai, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan merugikan 
pekerja dan buruh serta mengancam HAM. 

Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen 
Setiadi, ada tujuh poin terkait perubahan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang ada dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. 

 

ISI OMNIBUS LAW TERBARU: DOWNLOAD DRAFT RUU CIPTA KERJA PDF 

Isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan link download draft RUU dari Baleg DPR RI. 

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu (3/10/2020), 
menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke 
Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi menolak hal 
tersebut. 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya ditolak sejumlah fraksi, tetapi juga buruh, LBH, dan 
aktivis di seluruh Indonesia. Mereka menilai, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan merugikan 
pekerja dan buruh serta mengancam HAM. 

Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen 
Setiadi, ada tujuh poin terkait perubahan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang ada dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. 

Salah satu poinnya menurut dia, terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang 
belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan sangat diperlukan pada saat pandemi COVID-19. 

"Substasi pokok yang kami usulkan adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, yang belum 
diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dan ini harus dilaksanakan dengan cepat," kata Elen dalam 
Rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker, di Jakarta, Sabtu (3/10/2020). 
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Dia menjelaskan, program itu dibutuhkan karena akan memberikan manfaat bagi pekerja yang 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti pemberian upah setiap bulan tergantung 
kesepakatan yang ditanggung dalam program tersebut, pelatihan peningkatan kapasitas sesuai 
pasar kerja, dan kemudahan mendapatkan pekerjaan baru. 

Menurut dia, pekerja yang mendapatkan JKP tetap akan mendapatkan lima jaminan sosial 
lainnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, 
dan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Poin kedua menurut dia, terkait waktu kerja, di UU Ketenagakerjaan hanya diatur bahwa waktu 
kerja adalah untuk 6 hari kerja adalah 7 jam/hari atau 40 jam/pekan, dan untuk 5 hari kerja 
adalah 8 jam/hari atau 40 jam/pekan. 

"Dalam perubahan di RUU Ciptaker, selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 
40 jam/minggu), diatur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, yang waktunya dapat 
kurang dari 8 jam/hari (pekerjaan paruh waktu eko digital) atau pekerjaan yang melebihi 8 
jam/hari seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan," ujarnya. 

Poin ketiga menurut dia, terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dalam UU 
13/2003 sifatnya wajib bagi semua TKA, menghambat masuknya TKA Ahli yang diperlukan dalam 
keadaan mendesak, dan menyebabkan terhambatnya masuknya calon investor ke Indonesia. 

Dia menjelaskan, dalam RUU Ciptaker, kemudahan pemberian RPTKA diatur hanya untuk TKA 
Ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti kondisi darurat, vokasi, peneliti, dan 
investor. 

Poin selanjutnya menurut dia terkait Pekerja Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 
di UU Ketenagakerjaan belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. 

"Ke depan kami ingin melakukan perubahan karena perkembangan teknologi digital khususnya 
industri 4.0 menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan 
PKWT. Kami ingin pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan sama dengan pekerja tetap 
seperti upah jaminan sosial, perlindungan K3 termasuk kompensasi hubungan kerja," katanya. 

Dia menjelaskan poin kelima, terkait pekerja alih daya atau "outsourcing", di UU 13/2003 hanya 
dibatasi untuk jenis kegiatan tertentu, dan belum ada penegasan atas kesamaan jaminan hak 
dan perlindungan bagi pekerja alih daya. 

Elen menjelaskan dalam RUU Ciptaker, alih daya merupakan bentuk hubungan bisnis sehingga 
pengusaha alih daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik 
sebagai pekerja kontrak maupun pekerja tetap yaitu dalam hal hak upah, jaminan sosial, dan 
perlindungan K3. 

Menurut dia, untuk poin keenam terkait upah minimum (UM), di UU Ketenagakerjaan dapat 
ditangguhkan sehingga banyak pekerja dapat menerima upah di bawah upah minimum, 
peraturan UM tidak dapat diterapkan pada usaha kecil dan mikro, kenaikannya menggunakan 
inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan adanya kesenjangan nilai UM di beberapa 
daerah. 

"Dalam RUU Ciptaker, UM tidak dapat ditangguhkan, kenaikannya menggunakan formulasi 
pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas, basis UM pada tingkat provinsi dan dapat 
ditetapkan UM pada kabupaten/kota dengan syarat tertentu, dan upah untuk UMKM tersendiri," 
ujarnya. 
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Poin terakhir menurut dia, terkait pesangon PHK, di UU 13/2003, pemberiannya sebanyak 32 
kali upah dan dinilai sangat memberatkan pelaku usaha, dan mengurangi minat investor untuk 
berinvestasi. 

Dia menjelaskan, di RUU Ciptaker diatur terkait penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK 
dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Elen mengatakan terkait sanksi pidana, pemerintah sepakat untuk kembali kepada UU 
Ketenagakerjaan sehingga tidak perlu dibahas di RUU Ciptaker. Dia juga menegaskan 
pemerintah akan mengikuti sejumlah Putusan MK atas berbagai pasal dalam UU Nomor 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan. 

Putusan MK itu antara lain tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah, pesangon, 
hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, dan jaminan sosial. 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Ancam HAM  Menurut  Amnesty Internasional  ,  RUU Cipta Kerja 
berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja 
yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum 
internasional. 

"Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih 
banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, 
RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja," ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty 
International Indonesia. 

RUU Ciptaker akan merevisi 79 undang-undang yang dianggap dapat menghambat investasi, 
termasuk tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan 
Sosial Nasional, dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. 

Dalam RUU Ciptaker, undang-undang tersebut akan disusun ulang menjadi 11 klaster yang terdiri 
dari 1.244 pasal. Pemerintah selalu berdalih bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan 
investasi dan mempermudah bisnis. Namun, Amnesty meyakini RUU ini justru akan melemahkan 
perlindungan hak-hak pekerja. 

Amnesty berpendapat, secara substansi, RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar HAM 
internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan 
menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya (ICESCR). 

Kondisi tersebut termasuk upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, 
lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi 
pekerja selama dan setelah masa kehamilan, dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja. 

Dalam RUU Ciptaker, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah 
minimum. RUU ini juga akan menghapus Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK). Hal ini 
dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, 
terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. 

"Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan 
melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol 
atau negatif, seperti Papua."  "Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. 
Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian 
mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan 
dengan standar HAM internasional," kata Usman. 
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RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta 
aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke 
status pegawai tetap. 

Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status 
pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. 

Perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan 
seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan 
terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap, sehingga seterusnya mereka tidak mendapat 
perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari (untuk pekerja 
sementara yang bekerja di bawah satu tahun), dan kompensasi untuk pemutusan hubungan 
kerja. 

Ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada dan, lagi-lagi, bertentangan dengan 
standar HAM internasional. 

Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama, dengan 
meningkatkan batas waktu lembur dari dari tiga jam per hari seperti yang ditetapkan oleh UU 
Ketenagakerjaan, menjadi empat jam per hari, serta dari 14 jam menjadi 18 jam per minggu. 

Tidak hanya itu, RUU ini juga mengatur bahwa untuk sektor tertentu, perusahaan akan diberikan 
keleluasaan untuk membuat skema sendiri terkait penghitungan besaran kompensasi lembur. 

"Keleluasaan yang diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema penghitungan dapat 
merugikan pekerja di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan 
menerima upah lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain," kata 
Usman. 

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk 
cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau 
kematian anggota keluarga), cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan. Selama ini, jenis-jenis 
cuti tersebut merupakan cuti tambahan di luar jatah cuti tahunan 12 hari. 

"Pemerintah dan DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang 
berpotensi melanggar HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, 
sejalan dengan hukum nasional dan standar HAM internasional," ujar Usman. 

Masyarakat yang ingin melihat rekam jejak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan 
mengunduh draft bisa melalui  link berikut ini . 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Iya ikut hari ini ke Jakarta 
ke Gedung DPR RI , jam 9 berangkat 

negative - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI) Bekasi) Tuntutan 
kami ya itu penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, itu di poin klaster ketenagakerjaan 

neutral - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI) Bekasi) Kan mau 
paripurna tanggal 8 Oktober (pengesahan) itu, harapannya klaster tenaga kerjaannya 
dikeluarkan seperti halnya pendidikan, media itu kan dikeluarkan tuh (poin-poinnya). Jangan 
sampai benar-benar kami mogok nasional 

neutral - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Bahwa federasi yang ada di 
Bekasi pasti akan mengikuti intruksi dari tingkat nasional, untuk mogok kerja 

negative - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI) Bekasi) Sudah jelas 
tuntutan penolakan RUU Cipta Karya itu tidak digubris, jalan terus. Bahkan telah disepakati diam-
diam tengah malam Sabtu (3/10/2020) oleh tujuh fraksi partai politik di DPR RI, DPD RI, dan 
pemerintah 

negative - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI) Bekasi) Jadi semua 
federasi akan melakukan mogok nasional ini, diperkirakan jumlah buruh di atas 300 ribu. Karena 
di PSPMI sendiri hampir 100 ribu 

neutral - Suparno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI) Bekasi) Hari ini pagi 
ini ke Jakarta, Gedung DPR RI lakukan aksi. Ada 5.000 Kabupaten Kota Bekasi ini kita jadi satu 
kesatuan aliansinya 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mogok kerja nasional adalah istilah, bentuknya adalah unjuk 
rasa serentak secara nasional melalui mekanisme UU nomor 9 tahun 1998 dan UU nomor 21 
tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja. Bentuknya macam-macam, bisa mogok kerja ataupun unjuk 
rasa 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Lokasi unjuk rasa nya adalah di lingkungan perusahaannya 
masing-masing. Dari pukul 06:00 WIB - 18:00 WIB. Tanggal 6 Oktober dan diakhiri tanggal 8 
Oktober pada saat sidang Paripurna DPR RI. Dari 20 provinsi sudah konfirmasi akan mengikuti 
mogok nasional . Hampir lebih dari 150 kabupaten/kota diikuti oleh 2 juta buruh . Itulah jumlah 
yang masih kami dapatkan 

 

Ringkasan 

Total ada 5.000  buruh  atau pekerja di Kota dan Kabupaten  Bekasi  bergabung dalam aksi  
unjuk rasa  menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di  
Gedung DPR RI  , Jakarta, pada Senin (5/10/2020). "Iya ikut hari ini ke Jakarta ke  Gedung DPR 
RI  , jam 9 berangkat," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)  Bekasi  
Suparno, saat dikonfirmasi, pada Senin (5/10/2020). 

 

MOGOK NASIONAL, BURUH DARI BEKASI KUMPUL DI 4 TITIK, BERANGKAT KE 
GEDUNG DPR RI 

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI -  Total ada 5.000  buruh  atau pekerja di Kota dan Kabupaten  Bekasi  
bergabung dalam aksi  unjuk rasa  menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law 
Cipta Kerja (Ciptaker) di  Gedung DPR RI  , Jakarta, pada Senin (5/10/2020). 

"Iya ikut hari ini ke Jakarta ke  Gedung DPR RI  , jam 9 berangkat," kata Ketua Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)  Bekasi  Suparno, saat dikonfirmasi, pada Senin (5/10/2020). 

Ribuan  buruh  itu tergabung dalam satu kesatuan aliansi. (  buruh  dari  Bekasi  mogok nasional  
akan  unjuk rasa  tolak RUU Cipta Kerja di  Gedung DPR RI  )  Sebelum berangkat, mereka 
berkumpul dahulu di empat titik yakni Kawasan Industri MM2100, EJIEP, Jababeka dan pintu tol  
Bekasi  Barat. 

"Tuntutan kami ya itu penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, itu di poin klaster 
ketenagakerjaan," imbuh Suparno. 

Suparno berharap aksi hari ini, yang dilakukan oleh massa pekerja gabungan berbagai daerah 
dapat membuahkan hasil dengan tidak disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut. 

"Kan mau paripurna tanggal 8 Oktober (pengesahan) itu, harapannya klaster tenaga kerjaannya 
dikeluarkan seperti halnya pendidikan, media itu kan dikeluarkan tuh (poin-poinnya). Jangan 
sampai benar-benar kami mogok nasional," tuturnya. 

Mogok kerja  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI)  Bekasi  mengaku siap mengikuti 
intruksi mogok kerja nasional, dalam rangka bentuk penolakan pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). 

"Bahwa federasi yang ada di  Bekasi  pasti akan mengikuti intruksi dari tingkat nasional, untuk 
mogok kerja," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI)  Bekasi  , Suparno  
Suparno menuturkan rencana aksi mogok kerja nasional mulai 6 hingga 8 Oktober mendatang. 

Dimana, pada tanggal 8 Oktober itu agenda sidang penetapan RUU Cipta Kerja tersebut. 

"Sudah jelas tuntutan penolakan RUU Cipta Karya itu tidak digubris, jalan terus. Bahkan telah 
disepakati diam-diam tengah malam Sabtu (3/10/2020) oleh tujuh fraksi partai politik di DPR RI, 
DPD RI, dan pemerintah," beber dia. 
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Banyak poin dalam RUU Cipta Karya yang merugikan dan menyengsarakan para pekerja, di 
antarnya outsourcing, tidak ada batasan kontrak karyawan yang dapat membuat kontrak seumur 
hidup dan menghilangkan gaji bagi karyawan yang cuti melahirkan. 

Menurutnya, dalam  mogok nasional  ini akan diikuti oleh 18 federasi serikat pekerja yang ada 
di  Bekasi  . 

"Jadi semua federasi akan melakukan  mogok nasional  ini, diperkirakan jumlah  buruh  di atas 
300 ribu. Karena di PSPMI sendiri hampir 100 ribu," tuturnya. 

Kemudian, pada saat  mogok nasional  akan ada tim yang bertugas memeriksa semua pabrik, 
untuk memastikan berhentinya produksi. 

"Hari ini pagi ini ke Jakarta, Gedung DPR RI lakukan aksi. Ada 5.000 Kabupaten Kota Bekasi ini 
kita jadi satu kesatuan aliansinya," paparnya. 

Dua juta  buruh  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan massa  buruh  
akan melancarkan aksi  mogok nasional  pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020. 

Aksi yang berlangsung selama tiga hari tersebut bakal diikuti sebanyak 2 juta massa  buruh  dari 
150 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah istilah yang digunakan 32 federasi 
dan konfederasi serikat pekerja dalam menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law 
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. 

Mogok kerja nasional dilakukan massa  buruh  melalui mekanisme UU No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya Pasal 4 yang menyebutkan bahwa fungsi serikat 
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

"Mogok kerja nasional adalah istilah, bentuknya adalah  unjuk rasa  serentak secara nasional 
melalui mekanisme UU nomor 9 tahun 1998 dan UU nomor 21 tahun 2001 Tentang Serikat 
Pekerja. Bentuknya macam-macam, bisa mogok kerja ataupun  unjuk rasa  ," ucap Said Iqbal 
saat dihubungi Tribun Network, Minggu (4/10) sore. 

Dasar hukum aksi  mogok nasional  kaum  buruh  adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM) dan UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Said Iqbal menjelaskan, aksi  mogok nasional  serikat  buruh  dilakukan secara serentak mulai 
tanggal 6 Oktober 2020 di lingkungan kerja masing-masing. 

Aksi  mogok nasional  ini sudah mendapat izin dari Mabes Polri, Polres kota/kabupaten dan Polda 
setempat. 

"Lokasi  unjuk rasa  nya adalah di lingkungan perusahaannya masing-masing. Dari pukul 06:00 
WIB - 18:00 WIB. Tanggal 6 Oktober dan diakhiri tanggal 8 Oktober pada saat sidang Paripurna 
DPR RI. Dari 20 provinsi sudah konfirmasi akan mengikuti  mogok nasional  . Hampir lebih dari 
150 kabupaten/kota diikuti oleh 2 juta  buruh  . Itulah jumlah yang masih kami dapatkan," kata 
Said Iqbal. 
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Narasumber 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) 
101 Dari 159 perusahaan ditutup sementara akibat Covid-19 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) 
Rinciannya 25 perusahaan di Jakarta Pusat, tujuh perusahaan di Jakarta Barat, 14 di Jakarta 
Selatan, empat di Jakarta Utara, dan delapan di Jakarta Timur 

negative - M Anwar (Wali Kota Jakarta Timur) Saat kini kita tutup sementara selama tiga hari. 
Apabila nanti kita pantau masih melanggar, kalau perlu kita tutup usahanya 

neutral - M Anwar (Wali Kota Jakarta Timur) Di Kecamatan Duren Sawit sebanyak 15 tempat 
usaha, di Kecamatan Cakung 17 tempat usaha, dan Makasar delapan tempat usaha 

negative - M Anwar (Wali Kota Jakarta Timur) Operasi Yustisi ini untuk mendisiplinkan 
masyarakat, bahwa kita serius dalam menangani Covid-19, karena virus ini ancaman bagi kita 
semua ketika kita meremehkan protokol kesehatan dan tidak mau disiplin 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI  Jakarta  Andri Yansyah menyatakan 
pihaknya telah menutup sebanyak 159 perusahaan selama pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) diperketat. Penutupan berdasarkan hasil sidak pengawasan protokol kesehatan Covid-19 
terhadap 856 perusahaan. 

 

SELAMA PSBB DIPERKETAT, PEMPROV DKI TUTUP SEMENTARA 159 PERUSAHAAN 

Merdeka.com -  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI  Jakarta  Andri Yansyah 
menyatakan pihaknya telah menutup sebanyak 159 perusahaan selama pembatasan sosial 
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berskala besar (PSBB) diperketat. Penutupan berdasarkan hasil sidak pengawasan protokol 
kesehatan Covid-19 terhadap 856 perusahaan. 

"101 Dari 159 perusahaan ditutup sementara akibat Covid-19," kata Andri dalam keterangan 
tertulis, Senin (5/10). 

Dia menjelaskan 101 perusahaan tersebut tersebar di lima kota administrasi. Di antaranya yakni 
18 perusahaan di Jakarta Barat, 18 di Jakarta Timur dan 45 di Jakarta Selatan. 

Kemudian ada pula sembilan perusahaan di Jakarta Pusat dan 11 perusahaan di Jakarta Utara. 
Selain itu, kata Andri, 58 perusahaan ditutup sementara akibat melanggar protokol kesehatan. 

"Rinciannya 25 perusahaan di Jakarta Pusat, tujuh perusahaan di Jakarta Barat, 14 di Jakarta 
Selatan, empat di Jakarta Utara, dan delapan di Jakarta Timur," ucapnya. 

Beberapa waktu lalu, 40 tempat usaha di Jakarta Timur berhenti beroperasi setelah ditutup 
sementara oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 karena melanggar 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Saat kini kita tutup sementara selama tiga hari. Apabila nanti kita pantau masih melanggar, 
kalau perlu kita tutup usahanya," ujar Wali Kota Jakarta Timur M Anwar di Jakarta, Sabtu (3/10). 

40 tempat usaha yang ditutup petugas bergerak di bidang restoran, kafe, tempat hiburan hingga 
pedagang kaki lima di Kecamatan Duren Sawit,  Makasar  dan Cakung. 

Berdasarkan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jakarta Timur 
penutupan tempat usaha itu dilakukan melalui Operasi Yustisi pada tanggal 1-2 Oktober 2020. 

"Di Kecamatan Duren Sawit sebanyak 15 tempat usaha, di Kecamatan Cakung 17 tempat usaha, 
dan Makasar delapan tempat usaha," kata Anwar. 

Lokasi usaha itu di antaranya berada di Jalan Raya Kolonel Soegiono, Jalan Raya Buaran, Jalan 
Raya Kali  Malang  , Jalan Raya Pondok Kelapa Raya, Jalan Taman Malaka Selatan, Jalan 
Pahlawan Revolusi, Jalan Inspeksi Kalimalang, dan Jalan Raden Inten, Kecamatan Duren Sawit. 

Wilayah Kecamatan Cakung di antaranya Jalan Rawa Sumur Kelurahan Jatinegara, Kawasan PT 
JIEP Kelurahan Rawaterate, dan Jalan Sentra Timur Kelurahan Pulo Gebang. Untuk Kecamatan 
Makasar berada di sepanjang Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Kelurahan Pinang. 

Anwar mengatakan jumlah tempat usaha yang ditutup itu belum termasuk yang digelar di tujuh 
wilayah kecamatan lainnya yang saat ini masih dalam proses rekapitulasi. 

Anwar mengatakan kegiatan ini merupakan pengawasan dan penindakan bagi para pelanggar 
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. 

Terhadap pemilik tempat usaha yang masih menyediakan layanan makan di tempat wajib 
mengisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disegel untuk ditutup selama 3x24 jam. 

"Operasi Yustisi ini untuk mendisiplinkan masyarakat, bahwa kita serius dalam menangani Covid-
19, karena virus ini ancaman bagi kita semua ketika kita meremehkan protokol kesehatan dan 
tidak mau disiplin," ujarnya. Dikutip Antara. 

[rnd]. 

 

  



 

728 
 

Judul Dunia usaha sayangkan rencana mogok nasional serikat pekerja 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1764745/dunia-usaha-
sayangkan-rencana-mogok-nasional-serikat-pekerja 

Jurnalis Ade irma Junida 

Tanggal 2020-10-05 11:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) 
bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang telah 
menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita 

negative - Sarman Simanjorang (Anggota Lembaga Kerja Sama) Dalam situasi seperti ini kita 
harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan PHK akibat dari isu mogok 
kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(Hippi) DKI Jakarta) Jika serikat pekerja atau buruh akan tetap memaksakan mogok kerja 
dengan unjuk rasa kami memprediksi bahwa tidak akan efektif di mana pekerja atau buruh tidak 
berani ikut mogok dan unjuk rasa karena tidak sah takut mendapatkan sanksi 

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(Hippi) DKI Jakarta) Harapan kami agar serikat pekerja atau buruh dapat bersama sama 
membangun perekonomian, meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan 
pengangguran yang terkena PHK dan dirumahkan 

 

Ringkasan 

Jakarta - Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja 
selama tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan 
dalam Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020. 

 

DUNIA USAHA SAYANGKAN RENCANA MOGOK NASIONAL SERIKAT PEKERJA 

Jakarta - Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja 
selama tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan 
dalam Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020. 
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" bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang 
telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita," kata Ketua Umum DPD Himpunan 
Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya di 
Jakarta, Senin. 

Sarman menuturkan mogok kerja memang hak dasar pekerja dan buruh yang diatur dalam UU 
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Namun, menurut dia, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara serikat pekerja 
atau buruh dengan perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi. 

Serikat pekerja juga wajib memberitahukan tujuh hari kerja sebelum mogok secara tertulis 
kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja setempat. 

Di luar ketentuan tersebut, jika pekerja atau buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut, maka 
pengusaha dapat memberikan sanksi. 

"Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan 
PHK akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan," kata 
Sarman, yang juga Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. 

Serikat pekerja atau buruh, imbuh Sarman, seharusnya harus mengutamakan kepentingan yang 
lebih luas dan strategis demi masa depan ekonomi Indonesia dan nasib pekerja dan jutaan 
pengangguran. 

Mantan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta itu juga meminta serikat pekerja atau buruh 
seharusnya berani keluar pola pikir konvensional, membawa pekerja yang berdaya saing dengan 
keterampilan dan kompetensi yang mampu menyesuaikan dengan teknologi  terkini. 

Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terjebak dengan isu upah akan tetapi upah akan 
disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan pekerja. 

Sarman mengatakan jika dalam RUU Cipta Kerja ini masih ada hal yang dianggap belum sesuai 
dengan keinginan serikat pekerja atau buruh, tentu masih dapat dimasukkan dalam aturan 
turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. 

"Jika serikat pekerja atau buruh akan tetap memaksakan mogok kerja dengan unjuk rasa kami 
memprediksi bahwa tidak akan efektif di mana pekerja atau buruh tidak berani ikut mogok dan 
unjuk rasa karena tidak sah takut mendapatkan sanksi," katanya. 

Sarman juga khawatir mogok kerja akan menunjukkan kepada calon investor bahwa tenaga 
kerja Indonesia kurang produktif dan kompetitif. 

Ia juga mengkhawatirkan adanya klaster baru penyebaran virus COVID-19 yang akan 
memperpanjang PSBB yang membatasi berbagai aktivitas perekonomian. 

"Harapan kami agar serikat pekerja atau buruh dapat bersama sama membangun perekonomian, 
meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran yang terkena 
PHK dan dirumahkan," pungkas Sarman. 
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negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil 
Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
itu tidak benar (4 Oktober 2020) 

neutral - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Tetapi pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden 
melalui Keppres 

positive - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh 
Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang lalu, tidak ada Rancangan Keppres tentang 
pengangkatan Wamen 

 

Ringkasan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2020 
tentang Kementerian Ketenaga Kerjaan. Dengan adanya Perpres tersebut Kementerian 
Ketenagakerjaan akan memiliki Wakil Menteri. 

 

MENSESNEG TEPIS KABAR JOKOWI AKAN ANGKAT 2 WAKIL MENTERI BARU, INI 
PENJELASANNYA 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2020 
tentang Kementerian Ketenaga Kerjaan. 

Dengan adanya Perpres tersebut Kementerian Ketenagakerjaan akan memiliki Wakil Menteri. 

"Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai 
dengan penunjukkan Presiden," bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut dikutip Tribun, Minggu 
(4/10/2020). 
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Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Meskipun demikian dalam tugasnya Wakil Menteri bertanggungjawab penuh kepada Menteri. 

Adapun ruang lingkup tugas Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut antara lain:  a. membantu 
Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan; dan  
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit 
organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi pasal 
3. 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 
tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 45. 

Perpres yang ditetapkan Presiden pada 23 September 2020 tersebut mulai berlaku sejak 
diundangkan pada 25 September 2020. Selain akan mengangkat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan mengangkat Wakil Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, 
Menengah (UKM). 

Aturan mengenai adanya Wakil Menteri Koperasi dan UKM tersebut tercantum dalam Peraturan 
Presiden nomor 96 Tahun 2020. 

"Dalam memimpin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh 
Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," bunyi pasal dua ayat 1 Perpres tersebut 
seperti dikutip Tribun. 

Wakil Menteri Koperasi dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Meskipun demikian dalan menjalankan tugasnya, Wakil Menteri bertanggungjawab penuh pada 
Menteri. Adapun Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koperasi dan UKM tersebut yakni:  
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah; dan  b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian 
kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di 
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi pasal 
3. 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan 
Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106), masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan 
Peraturan Presiden ini. 

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 
tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 41. 
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Perpres yang ditetapkan Presiden pada 23 September tersebut mulai berlaku sejak diundangkan 
yakni pada 25 September 2020. 

Saat dikonfirmasi, Menteri Sekretaris Negara  Pratikno  membantah bahwa Presiden akan 
mengangkat dua Wakil Menteri dalam waktu dekat. 

"Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan 
Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar (4 Oktober 2020)," kata  Pratikno  
. 

Menurutnya pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dilakukan melalui Keppres bukan 
Perpres. 

Dalam struktur kelembagaan beberapa kementerian posisi jabatan Wakil Menteri memang ada. 

"Tetapi pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden melalui Keppres," katanya. 

Hingga saat ini menurut  Pratikno  belum ada rancangan Keppres baru mengenai pengangkatan 
Wakil Menteri oleh Presiden  Jokowi  . 

"Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang 
lalu, tidak ada Rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen," katanya. 

(Tribun Network/fik/wly). 
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Narasumber 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan) Bukan 
hanya RUU Cipta Kerja yang kerap menjadi pro dan kontra, banyak yang saling berbeda persepsi 
di antara fraksi DPR ataupun dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan adalah 
dinamika dari negara demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memajukan dan 
menyelesaikan permasalahan bangsa ini 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan) 
Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, perubahan skala pesangon 
19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali yang dilakukan 
pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat 
kondisi pandemi saat ini tentunya 

negative - Rosan Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Dampaknya akan meluaskan 
penyebaran Covid-19 di lingkungan pekerja dan ini bisa mengakibatkan pemulihan kesehatan 
dan ekonomi akan mengalami tekanan 

negative - Rosan Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Dampaknya akan meluaskan 
penyebaran Covid-19 di lingkungan pekerja dan ini bisa mengakibatkan pemulihan kesehatan 
dan ekonomi akan mengalami tekanan. 

neutral - Rosan Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Dan sudah saling cari solusi terbaik. Ini 
carayangterbaikdalam rangka mempertemukan semua pihak, komunikasi yang terbuka 

neutral - Rosan Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Dan sudah saling cari solusi terbaik. Ini 
carayangterbaikdalam rangka mempertemukan semua pihak, komunikasi yang terbuka. 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) JKP merupakan bentuk 
perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK. dengan manfaat berupa cash-benefi u up-
skilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan 
baru atau bisa membuka usaha 
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Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan 
kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan dinamika 
yang biasa terjadi dalam demokrasi. 

Menurut Azis, perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi dalam pembahasan 
salah satu RUU Omnibus Law tersebut merupakan hal yang biasa saja di parlemen. 

 

KONTROVERSI RUU CIPTAKER DINAMIKA DEMOKRASI 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan 
kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan dinamika 
yang biasa terjadi dalam demokrasi. 

Menurut Azis, perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi dalam pembahasan 
salah satu RUU Omnibus Law tersebut merupakan hal yang biasa saja di parlemen. 

"Bukan hanya RUU Cipta Kerja yang kerap menjadi pro dan kontra, banyak yang saling berbeda 
persepsi di antara fraksi DPR ataupun dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan 
adalah dinamika dari negara demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat 
memajukan dan menyelesaikan permasalahan bangsa ini," kata Azis Syamsuddin, di Jakarta, 
Ahad (4/10). 

Azis menilai RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan itu sebetulnya memiliki kemajuan dari sisi 
pengupahan, dengan upah minimum kota atau kabupaten bisa lebih besar dari upah minimum 
provinsi, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisiensi produktivitas. 
Namun, memang ada perubahan skema pesangon dalam klaster Ketenagakerjaan tersebut. 

Menurut Azis, itu sebetulnya untuk menyesuaikan dengan kegentingan global yang terjadi di 
masa pandemi Covid-19. Para pelaku usaha di dunia mengalami gejolak ekonomi yang cukup 
terpuruk karena adanya Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga banyak 
pelaku usaha yang menjerit bahkan sampai ada yang 'gulung tikar' alias bangkrut. 

"Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, perubahan skala pesangon 
19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali yang dilakukan 
pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat 
kondisi pandemi saat ini tentunya," ujar dia pula. 

Karena itu, politisi Golkar itu mengharapkan agar para buruh dapat mengerti dan memahami 
kondisi tersebut. Ia mengatakan jangan sampai pelaku usaha dan investor yang ingin bangkit 
setelah pandemi, kemudian memilih negara lain, karena menilai peraturan perundang-undangan 
di Indonesia yang tumpang-tindih serta dapat menyulitkan mereka. 

Dalam Raker itu. tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Ciptaker dibawa dalam pengambilan 
keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU. Namun, dua fraksi 
menolak yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. 

Wakil Ketua M PR Syarief Hasan menyarankan agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat 
soal RUUCip-staker. karena keterlibatan rakyatdalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang akan diterbitkan diperlukan karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja kepada 
rakyat. 

Kadin Cemas 
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Menyikapi langkah buruh yang akan menggelar demo massal 6-8 Oktober 2020. para pengusaha 
anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merasa cemas. Pengusaha menilai aksi tersebut 
akan berdampak buruk pada penanganan sektor kesehatan dan ekonomi yang sedang dikerjakan 
pemerintah. 

"Dampaknya akan meluaskan penyebaran Covid-19 di lingkungan pekerja dan ini bisa 
mengakibatkan pemulihan kesehatan dan ekonomi akan mengalami tekanan." kata Ketua Umum 
Kadin Indonesia Rosan Roeslani. 

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan 
mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Ciptaker yang akan 
disahkan. Buruh menilai poin-poin dalam RUU Ciptaker banyak merugikan buruh. 

Ketua Kadin Rosan mengatakan, pihak pengusaha baik Kadin maupun Asosiasi Pengusaha 
Indonesia(Apin-do) sudah berkomunikasi dengan para ketua konfederasi serikat buruh. 

"Dan sudah saling cari solusi terbaik. Ini cara yang terbaik dalam rangka mempertemukan semua 
pihak, komunikasi yang terbuka." jelasnya. 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J 
Supit menilai mogok nasional tidak sah. Dia menjelaskan, mogok adalah hak para buruh jika 
urusan atau tuntutan yang diajukan kepada perusahaan dalam hal hubungan industrial tidak 
menemui titik temu. 

Dia mempertanyakan pasal ketenagakerjaan yang mana yang merugikan buruh. Menurut Anton, 
aturan soal pesangon yang adadi RUU Omnibus Law Ciptaker merupakan win-win solution buat 
pengusaha maupun buruh. 

Beri Kemudahan 

Terpisah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, 
Minggu (4/10) menyebutkan. RUU Ciptaker yang sedang digodok dan akan disahkan 
menawarkan berbagai kemudahan bagi banyak pihak, termasuk buruh dalam hal pesangon dan 
pelaku UMKM dalam proses perizinan melalui Online Single Submission(OSS). 

Selain itu, lanjut dia, kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), 
kemudahan mendirikan Perseroan Terbuka (PT), perusahaan perseorangan, hingga persyaratan 
mudah dan juga biaya murah, sehingga ada kepastian legalitas. 

RUU Ciptaker,kata Airlangga.juga menawarkan kemudahan mendirikan koperasi, dengan 
menetapkan minimal jumlah pendirian oleh sembilan orang dari sebelumnya 20 orang. 

Koperasi, kata dia, juga diberikan dasar hukum kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, 
selain kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. 

Untuk Sertifikasi Ilalal, lanjut Airlangga, RUU Ciptaker menjamin percepatan dan kepastian dalam 
proses sertifikasi halal. 

Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang 
ditanggung pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat 
dilakukan Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. 

Sedangkan bagi nelayan diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan yakni 
satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan Kementerian 
Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan. 
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RUU Cipta Kerja, lanjut dia,juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan 
Perumahan (BP3). 

Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah. 

Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU ini menjamin adanya kepastian dalam 
pemberian pesangon yakni Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP). 

JKP itu kata dia.tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian 
(JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). serta tidak menambah beban iuran 
dari pekerja atau pengusaha. 

"JKP merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK. dengan manfaat 
berupa cash-benefit up-skilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa 
mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha," katanya. 

Selain itu, dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh yang lebih baik, akan 
mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha. 

Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal 
maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi. (Ant/dtc) 
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Narasumber 

negative - Remy Hastian (Koordinator Pusat Aliansi BEM SI) Maka kami, Aliansi BEM SI 
menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat Indonesia (DPR). Bengkulu, 
4 Oktober, Jam 20.00 

positive - Remy Hastian (Koordinator Pusat Aliansi BEM SI) Kita menyerukan masyarakat yang 
memiliki keresahan yang sama turut serta, kita ambil hak kita. Kita menyerukan rakyat Indonesia 
turut serta bersama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR yang katanya 
mewakili rakyat 

negative - Asep Komarudin (Penulis) Kenapa agenda pembahasan RUU kontroversial yang 
mendapat penolakan rakyat justru dilanjutkan? Apakah aji mumpung karena atensi rakyat 
sedang fokus ke Covid-19 dan tidak bisa langsung turun ke jalan? 

 

Ringkasan 

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (  BEM SI  ) menyerukan mosi tidak percaya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah karena segera meloloskan Rancangan 
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  )  DPR berencana mengesahkan RUU 
Ciptaker pada 8 Oktober setelah menyelesaikan pembahasan di tingkat I atau tingkat badan 
legislasi (baleg) DPR, Sabtu (3/10) malam. 

 

MAHASISWA NYATAKAN MOSI TAK PERCAYA KE PEMERINTAH DAN DPR 

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (  BEM SI  ) menyerukan mosi tidak percaya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah karena segera meloloskan Rancangan 
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  )  DPR berencana mengesahkan RUU 
Ciptaker pada 8 Oktober setelah menyelesaikan pembahasan di tingkat I atau tingkat badan 
legislasi (baleg) DPR, Sabtu (3/10) malam. 
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"Maka kami, Aliansi BEM SI menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat 
Indonesia (DPR). Bengkulu, 4 Oktober, Jam 20.00," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy 
Hastian melalui Instagram @Bem_SI, diunggah Minggu (4/10) malam. 

Remy menyatakan mosi tidak percaya dilayangkan karena pemerintah telah melanggar Pasal 
28H ayat (1) UUD 1945, yang mengesahkan beragam RUU bermasalah, termasuk Omnibus Law 
Ciptaker dalam waktu dekat. 

Ia menyebut keberadaan Omnibus Law Ciptaker juga akan merampas hak hidup rakyat dan 
lingkungan, padahal pemerintah diamanatkan UUD 1945 untuk menjaga kedua aspek tersebut. 

Kemudian, kata Remy, pemerintah dan DPR juga telah menindas hak-hak rakyat dan melanggar 
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, pemerintah dan DPR juga dinilai gagal mengelola negara 
sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945. 

Menurut Remy, kesenjangan sosial antara masyarakat masih tinggi. Sektor kesehatan juga masih 
lemah di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, pemerintah serta DPR juga dinilai 
tidak mengutamakan pendidikan. 

Remy mengatakan pihaknya menyayangkan langkah DPR yang sepakat untuk mengesahkan 
RUU Ciptaker pada tingkat paripurna. Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya kini fokus 
menangani pandemi Covid-19. 

BEM SI, kata Remy, berencana menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR dalam waktu dekat. 
Remy mengatakan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasinya sampai RUU 
Ciptaker dibatalkan. 

"Kita menyerukan masyarakat yang memiliki keresahan yang sama turut serta, kita ambil hak 
kita. Kita menyerukan rakyat Indonesia turut serta bersama mahasiswa untuk menyampaikan 
aspirasi di gedung DPR yang katanya mewakili rakyat," ujarnya. 

76 Ribu Orang Tolak Omnibus Law  Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja juga diserukan 76.962 
orang melalui petisi online. Melalui situs change.org, mereka meminta DPR tidak menjadikan 
pandemi Covid-19 sebagai kesempatan meloloskan peraturan kontroversial tersebut. 

"Mari bersama-sama meminta wakil rakyat kita di DPR RI jangan ambil kesempatan untuk 
loloskan legislasi yang kontroversial, fokus dan prioritaskan kebijakan menyelesaikan krisis 
corona dan dampaknya di Indonesia," tulis petisi tersebut. 

Penulis petisi, Asep Komarudin mempertanyakan langkah DPR meloloskan RUU Ciptaker di Baleg. 
Menurutnya, masih banyak hal yang seharusnya lebih diprioritaskan di tengah pandemi Covid-
19. 

Asep juga memprotes tak dilibatkannya masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan di tengah pandemi. Ia menyebut saluran informasi dan mekanisme partisipasi 
masyarakat yang akuntabel diperlukan. 

"Kenapa agenda pembahasan RUU kontroversial yang mendapat penolakan rakyat justru 
dilanjutkan? Apakah aji mumpung karena atensi rakyat sedang fokus ke Covid-19 dan tidak bisa 
langsung turun ke jalan?" ujarnya. 

Untuk itu, Asep meminta DPR tidak melanjutkan pembahasan ragam RUU yang kontroversial 
dan ditolak masyarakat hingga pandemi terkendali. Ini termasuk RUU Ciptaker, RKUHP, RUU 
Pemasyarakatan, hingga RUU Pertahanan. 
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Ia menyarankan DPR fokus mengawasi dan menjamin penanganan pandemi Covid-19, seperti 
penggunaan anggaran, kebutuhan masyarakat, adanya pelanggaran HAM dalam penanganan 
krisis, sampai perlindungan pekerja dan kelompok minoritas. 

Presiden Joko Widodo juga diminta menciptakan wadah komunikasi yang transparan, di mana 
masyarakat bisa mengakses rencana kebijakan secara bebas. Asep ingin masyarakat bisa turut 
berpartisipasi dalam mengambil kebijakan. 

(fey/fra). 
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Narasumber 

neutral - Ujang Komarudin (pengamat politik) Sudah diduga dari awal. RUU Cipta Kerja akan 
diketok palu 

negative - Ujang Komarudin (pengamat politik) Kasihan rakyat. Semuanya dikuasai para pemilik 
modal 

negative - Ujang Komarudin (pengamat politik) RUU Ciptaker tetap akan disahkan walaupun 
merugikan dan ditolak rakyat 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil 
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami memang tidak bisa 
memuaskan semua pihak 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR) Pembahasan RUU Ciptaker selesai dalam tiga 
masa sidang sesuai aturan yang ada 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Walaupun telah 
disetujui sebagian besar fraksi di DPR, ada baiknya presiden tidak melanjutkan pengesahan UU 
Cipta Kerja ini 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Walaupun telah 
disetujui sebagian besar fraksi di DPR, ada baiknya presiden tidak melanjutkan pengesahan UU 
Cipta Kerja ini. 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Ciptaker akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti. Dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Jaminan kehilangan 
pekerjaan merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK. Dengan 
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manfaat berupa cash-benefit, up-skilling, dan upgrading serta akses ke pasar tenaga kerja. 
Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Jaminan kehilangan 
pekerjaan merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK. Dengan 
manfaat berupa cash-benefit, up-skilling, dan upgrading serta akses ke pasar tenaga kerja. 
Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha. 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kewenangan yang 
telah ada tetap dilaksanakan oleh pemda sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat 

 

Ringkasan 

- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati RUU Cipta 
Kerja (Ciptaker) pada Sabtu malam (3/10). Prosesnya dinilai cukup singkat, mengingat ada 78 
undang-undang (UU) yang masuk dalam omnibus law itu. Mirip seperti RUU Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibahas sangat cepat. 

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam mengatakan, pihaknya sudah berupaya 
mengakomodasi aspirasi pihak buruh maupun pengusaha. Memang tidak semuanya bisa 
dimasukkan dalam RUU Ciptaker 

 

PENGAMAT: KASIHAN RAKYAT, SEMUANYA DIKUASAI PARA PEMILIK MODAL 

- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati RUU Cipta 
Kerja (Ciptaker) pada Sabtu malam (3/10). Prosesnya dinilai cukup singkat, mengingat ada 78 
undang-undang (UU) yang masuk dalam omnibus law itu. Mirip seperti RUU Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibahas sangat cepat. 

"Sudah diduga dari awal. RUU Cipta Kerja akan diketok palu," ujar pengamat politik Ujang 
Komarudin kepada Jawa Pos kemarin (4/10). Bagi dia, hal tersebut tidak aneh dan tak 
mengherankan. Sebab, menurut Ujang, saat ini DPR dan pemerintah terkesan tidak aspiratif 
terhadap kepentingan buruh dan rakyat. 

Ujang mengatakan, jika RUU itu merugikan kaum buruh, tentu ada pihak tertentu yang 
diuntungkan. Bisa kalangan pengusaha atau kelompok lain. Direktur eksekutif Indonesia Political 
Review (IPR) tersebut menyatakan, banyak orang partai yang kapitalis. Begitu juga anggota DPR 
dan pihak istana. "Kasihan rakyat. Semuanya dikuasai para pemilik modal," ucapnya. 

Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu memprediksi, pembahasan RUU Ciptaker akan 
bernasib sama dengan RUU KPK. Walaupun banyak yang menolak, DPR akan tetap 
mengesahkannya dalam waktu singkat. "RUU Ciptaker tetap akan disahkan walaupun merugikan 
dan ditolak rakyat," tegas dia. 

Para buruh memang tetap menolak pengesahan RUU Ciptaker. Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, pihaknya menolak tujuh poin dalam RUU itu. 
Pertama, terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) bersyarat dan dihapusnya upah minimum 
sektoral kabupaten/kota (UMSK). Menurut Said, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap 
ada. Sebab, UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. 

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di 
mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Yang menjadi 
pertanyaan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Bisa dipastikan BPJS akan bangkrut. 
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Pihaknya juga menolak sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak seumur 
hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang 
eksploitatif, serta hilangnya hak cuti dan hak upah atas cuti. Cuti haid dan melahirkan bagi 
pekerja perempuan hilang karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak 
cuti panjang juga hilang. Yang terakhir, kata Iqbal, karena karyawan kontrak dan outsourcing 
bisa seumur hidup, jaminan pensiun dan kesehatan mereka juga hilang. "Dari tujuh isu hasil 
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras," tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam mengatakan, pihaknya sudah berupaya 
mengakomodasi aspirasi pihak buruh maupun pengusaha. Memang tidak semuanya bisa 
dimasukkan dalam RUU Ciptaker. "Kami memang tidak bisa memuaskan semua pihak," tutur dia. 
Terkait pembahasan yang dinilai cukup cepat, Ibnu menyatakan, pihaknya serbasalah. 
Pembahasan RUU cepat dipersoalkan. Pembahasan lama juga dipermasalahkan. Menurut dia, 
hal itu sudah biasa dan menjadi dinamika dalam demokrasi. 

Terkait tudingan bahwa RUU Ciptaker merupakan titipan pemilik modal, politikus PKB tersebut 
mengatakan bahwa RUU itu usul pemerintah. Jadi, baleg membahas apa yang disampaikan 
pemerintah. Tidak ada titipan dari pihak lain. 

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menerangkan, hari ini pihaknya akan menyerahkan hasil 
pembahasan dan kesepakatan RUU Ciptaker kepada pimpinan DPR. Soal kapan pengesahan 
dilakukan, pihaknya tidak bisa memastikan. Yang jelas baleg sudah menyelesaikan tugasnya. 
"Pembahasan RUU Ciptaker selesai dalam tiga masa sidang sesuai aturan yang ada," ujarnya. 

Tidak semua fraksi yang hadir dalam rapat pembahasan omnibus law Sabtu malam itu setuju. 
Dua fraksi menyatakan menolak secara tegas, yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Keduanya 
menilai masih banyak yang perlu dibahas dengan lebih komprehensif. Anggota Baleg DPR dari 
Fraksi PKS Leida Hanifa Amaliah menegaskan, arah dan jangkauan RUU tersebut akan 
berdampak pada lebih dari 78 UU. Atas pertimbangan itu, seharusnya pembahasan tidak bisa 
dikebut begitu saja. 

Senada, Partai Demokrat menilai pembahasan RUU itu terlalu terburu-buru dan kurang 
mencakup stakeholders yang berkepentingan, yakni rakyat, khususnya pekerja. Wakil Sekjen 
Partai Demokrat Irwan menyatakan, banyak pasal bermasalah yang justru tidak berkaitan 
dengan lapangan pekerjaan, tapi lebih pada perampasan lahan rakyat semudah mungkin untuk 
proyek strategis pemerintah. 

Irwan menyayangkan pembahasan RUU yang sudah kehilangan roh secara fisiologis, sosiologis, 
dan yuridis di tengah pandemi saat ini. "Walaupun telah disetujui sebagian besar fraksi di DPR, 
ada baiknya presiden tidak melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja ini."  Pemerintah Tetap 
Optimistis  Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
meyakini bahwa RUU Ciptaker akan membawa manfaat besar. Terutama untuk mendorong 
pemulihan ekonomi nasional. Dia juga yakin RUU itu akan membawa Indonesia memasuki era 
baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan 
berkeadilan. "RUU Ciptaker akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga 
pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti. Dengan adanya penerapan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar dia di 
Jakarta akhir pekan lalu. 

Terkait perlindungan kepada pekerja, menurut Airlangga, RUU Ciptaker menjamin adanya 
kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan 
pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan 
kematian (JKm), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP) serta tidak menambah beban 
iuran dari pekerja atau pengusaha. 
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"Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena 
PHK. Dengan manfaat berupa cash-benefit, up-skilling, dan upgrading serta akses ke pasar 
tenaga kerja. Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha."  Airlangga 
menambahkan, RUU Ciptaker juga menegaskan peran dan fungsi pemda sebagai bagian dari 
sistem pemerintahan. "Kewenangan yang telah ada tetap dilaksanakan oleh pemda sesuai 
dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya. Dengan cara itu, Airlangga yakin 
tercipta standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah. 

Saksikan video menarik berikut ini:  Editor : Ilham Safutra  Reporter : deb/dee/lum/tyo/c9/oni   
. 
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Jurnalis Kiswondari 

Tanggal 2020-10-05 10:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Kami sampaikan sesuai mekanisme, 
selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat tergantung keputusan Bamus 

negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Hal itu bisa dilihat publik karena 
disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam pembahasan tidak ada voting. Jika 
kemudian akhirnya dua fraksi tersebut menolak ya itu hak politik mereka yang kami hargai. 
Itulah keragaman politik di Indonesia 

 

Ringkasan 

Sebanyak 5.000 buruh akan menyerbu Gedung  DPR RI  pada hari ini (5/10) terkait penolakan 
terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) yang 
rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (8/10/2020). 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mempersilakan 
penyampaian aspirasi dalam bentuk apapun selama tidak anarkis dan mengganggu ketertiban 
umum. 

 

BURUH ANCAM DEMO RUU CIPTAKER, BALEG DPR TEGASKAN TIDAK ADA VOTING 
DALAM PENGESAHAN 

JAKARTA  - Sebanyak 5.000 buruh akan menyerbu Gedung  DPR RI  pada hari ini (5/10) terkait 
penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (  RUU 
Ciptaker  ) yang rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (8/10/2020). 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mempersilakan 
penyampaian aspirasi dalam bentuk apapun selama tidak anarkis dan mengganggu ketertiban 
umum. 
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Wakil Ketua Panja RUU Ciptaker Baleg DPR ini menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat 
kepada Pimpinan DPR untuk melaporkan hasil kerja Panja di Baleg dalam pembahasan RUU 
Ciptaker. Soal agenda selanjutnya bergantung kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus). 

"Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat 
tergantung keputusan Bamus," terangnya. 

Adapun penolakan Fraksi Partai Demokrat dan PKS, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR ini, hal 
itu biasa saja dalam proses pembahasan suatu RUU dan hak masing-masing fraksi untuk 
menyampaikan sikap politiknya yang tidak bisa dicampuri pihak lain. 

Namun, Awiek menegaskan bahwa dua fraksi tersebut ikut dalam pembahasan. PKS ikut sejak 
awal Panja, sementara Demokrat ikut di tengah. Dalam rapat pun, dua fraksi tersebut ikut 
menyetujui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan tidak ada voting dalam 
mekanisme pengambilan keputusan. 

"Hal itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam 
pembahasan tidak ada voting. Jika kemudian akhirnya dua fraksi tersebut menolak ya itu hak 
politik mereka yang kami hargai. Itulah keragaman politik di Indonesia," pungkas Wasekjen PPP 
itu. 

(kri). 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi sebenarnya ini unjuk rasa, bukan mogok kerja, akan 
dilakukan serempak di seluruh Indonesia, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Produksi akan setop karena dia unjuk rasanya dari jam 
06.00 WIB pagi sampai jam 18.00 WIB sore. Dan lokasinya itu adalah masih di lingkungan pabrik, 
di halaman pabrik, di kantin, di halaman parkir mobil, dan area lain 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Apa itu yang masih dituntut? Meminta UMK dan UMSK 
jangan hilang. Jadi kembali ke Undang-Undang Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, UMK 
dan UMSK jangan hilang 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita enggak setuju. Syarat apa maksudnya? Kita kan 
enggak jelas. Jadi (seharusnya) UMK tidak bersyarat dan UMSK tidak hilang 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Nah, hal-hal lain adalah tentang cuti atau cuti bagi pekerja 
perempuan khususnya, kemudian juga kita minta jangan ada yang hilang jaminan sosial buat 
karyawan kontrak dan 'outsourcing'. Kemudian, jangan ada juga waktu kerja yang eksploitatif 
karena itu adalah salah satu bentuk perbudakan 

positive - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) RUU Cipta Kerja 
berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja 
yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum 
internasional 

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Pasal-pasal 
tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak 
ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU 
ini bisa membahayakan hak-hak pekerja 

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Ketentuan ini 
otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak 
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lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang 
layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional 

neutral - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Penghapusan inflasi 
dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah 
minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua. 

positive - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Keleluasaan yang 
diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema penghitungan dapat merugikan pekerja 
di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan menerima upah 
lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain 

neutral - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Pemerintah dan 
DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar 
HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, sejalan dengan hukum 
nasional dan standar HAM internasional 

negative - Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) Seharusnya para 
serikat pekerja dilibatkan dalam proses penyusunannya sejak awal, karena anggota merekalah 
yang akan terdampak langsung oleh RUU tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk 
berpartisipasi dalam urusan publik, dan itu dijamin dalam Pasal 25 Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Suara dan aspirasi kelompok buruh dan pekerja 
harusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dan DPR 

 

Ringkasan 

Jadwal pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dijadwalkan pada saat Sidang Paripurna 
DPR RI, Kamis (8/10/2020). Hal tersebut diputuskan seusai Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu (3/10/2020) malam.  Baleg menyetujui 
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke Rapat Paripurna 
DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. 

Di Jawa Barat (Jabar) melibatkan para buruh dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, 
Subang, Cirebon, Bandung dan Cimahi.  Dari Jawa Tengah ada buruh yang ikut unjuk rasa dari 
Semarang, Kendal, Jepara dan di Jawa Timur ada dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, 
Gresik. 

 

KENAPA RUU CIPTA KERJA DITOLAK DAN RENCANA DEMO OMNIBUS LAW 

Alasan mengapa RUU Cipta Kerja ditolak dan rencana demo tolak Omnibus Law. 

Jadwal pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dijadwalkan pada saat Sidang Paripurna 
DPR RI, Kamis (8/10/2020). Hal tersebut diputuskan seusai Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, Sabtu (3/10/2020) malam. 

Baleg menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa 
ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan fraksinya, Demokrat, 
menolak RUU Ciptaker disetujui menjadi UU karena banyak hal yang harus dibahas kembali 
secara mendalam dan komprehensif. 
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Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga menolak penetapan RUU Cipta Kerja Omnibus Law 
pada pengambilan keputusan tingkat I, Sabtu malam. 

FPKS menyebut substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang 
luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia. 

RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga ditolak oleh jutaan buruh di Indonesia karena dianggap akan 
merugikan para buruh. 

Rencana Demo Omnibus Law  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan unjuk 
rasa buruh untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan digelar di lingkungan 
perusahaan/pabrik masing-masing secara serentak di seluruh Indonesia, yang melibatkan sekitar 
2 juta buruh. 

"Jadi sebenarnya ini unjuk rasa, bukan mogok kerja, akan dilakukan serempak di seluruh 
Indonesia, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
menyampaikan pendapat di muka umum," kata Presiden KSPI Said Iqbal, seperti dikutip Antara 
News, Sabtu (3/10/2020). 

Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa atau mogok nasional itu akan diadakan di masing-masing 
lokasi perusahaan/pabrik tempat para buruh bekerja pada 6-8 Oktober dari pukul 06.00-18.00 
WIB. 

Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai 
merugikan kaum buruh dan diadakan di lingkungan kerja masing-masing, sebagai upaya untuk 
menghindari penyebaran penularan wabah COVID-19. 

Serikat kerja di tingkat perusahaan, katanya, sudah mengirimkan surat izin kepada kepolisian 
resor (polres) masing-masing daerah, sementara serikat kerja di tingkat nasional juga telah 
mengirimkan izin untuk berunjuk rasa di lingkungan perusahaan/pabrik masing-masing kepada 
Mabes Polri. 

Dengan menggelar unjuk rasa dari pukul 06.00 - 18.00 WIB, kata dia, berarti tingkat produksi 
kerja akan secara langsung terkena dampak dari aksi mogok nasional yang akan digelar secara 
serentak tersebut. 

"Produksi akan setop karena dia unjuk rasanya dari jam 06.00 WIB pagi sampai jam 18.00 WIB 
sore. Dan lokasinya itu adalah masih di lingkungan pabrik, di halaman pabrik, di kantin, di 
halaman parkir mobil, dan area lain," katanya. 

Said mengatakan unjuk rasa pada 6-8 Oktober tersebut akan melibatkan sekitar 2 juta buruh di 
150 kabupaten/kota yang berada di 20 provinsi seluruh Indonesia, antara lain di DKI Jakarta 
seluruhnya, di Banten ada dari Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan 
Cilegon. 

Di Jawa Barat (Jabar) melibatkan para buruh dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, 
Subang, Cirebon, Bandung dan Cimahi. 

Dari Jawa Tengah ada buruh yang ikut unjuk rasa dari Semarang, Kendal, Jepara dan di Jawa 
Timur ada dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik. 

Untuk wilayah Sumatera, ada dari Sumatera Utara, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai. Di 
Kepulauan Riau ada kaum buruh dari Batam, Bintan, Karimun dan masih banyak lagi lainnya. 

Sementara itu, tuntutan utama dalam unjuk rasa tersebut ada 10 poin, antara lain tentang: 

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK). 
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2. Sanksi pidana. 

3. Tenaga kerja asing (TKA). 

4. Upah minimum kota/kabupaten (UMK). 

5. Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). 

6. Pesangon. 

7. Waktu kerja. 

8. Hak upah atas cuti atau cuti yang hilang. 

9. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, "outsourcing" 
atau alih daya seumur hidup. 

10. Potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih 
daya seumur hidup. 

Dari 10 poin tuntutan tersebut, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR, kata Said, 
memang menyepakati agar tiga isu, yaitu isu tentang PHK, sanksi dan TKA, dapat kembali 
kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Namun demikian, menurut Said, tujuh isu lainnya juga sangat penting karena menyangkut 
kesejahteraan dan upah para buruh. 

"Apa itu yang masih dituntut? Meminta UMK dan UMSK jangan hilang. Jadi kembali ke Undang-
Undang Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, UMK dan UMSK jangan hilang," katanya. 

Pada ketentuan terkait UMK dan UMSK tersebut, pemerintah dan DPR, kata Said, menetapkan 
harus bersyarat. Sementara, serikat kerja menuntut agar ketentuan terkait UMK dan UMSK itu 
tidak bersyarat. 

"Kita enggak setuju. Syarat apa maksudnya? Kita kan enggak jelas. Jadi (seharusnya) UMK tidak 
bersyarat dan UMSK tidak hilang," katanya. 

Kemudian, para buruh juga menuntut agar pesangon tidak dikurangi, selain mereka juga tidak 
setuju adanya ketentuan tentang karyawan kontrak dan tenaga alih daya seumur hidup tanpa 
ada batas waktu. 

"Nah, hal-hal lain adalah tentang cuti atau cuti bagi pekerja perempuan khususnya, kemudian 
juga kita minta jangan ada yang hilang jaminan sosial buat karyawan kontrak dan 'outsourcing'. 
Kemudian, jangan ada juga waktu kerja yang eksploitatif karena itu adalah salah satu bentuk 
perbudakan," ujar Said Iqbal. 

RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Hak Asasi Manusia  Menurut keterangan pers dari  Amnesty 
Internasional  pada Agustus 2020, Pemerintah dan DPR RI harus mengkaji ulang serta merevisi 
sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Amnesty menilai RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi 
melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan kewajiban internasional 
Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat 
kerja. 

"RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan 
kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi 
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dalam hukum internasional," kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International 
Indonesia. 

"Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih 
banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, 
RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja," tambah Usman. 

RUU Ciptaker akan merevisi 79 undang-undang yang dianggap dapat menghambat investasi, 
termasuk tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan 
Sosial Nasional, dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. 

Dalam RUU Ciptaker, undang-undang tersebut akan disusun ulang menjadi 11 klaster yang terdiri 
dari 1.244 pasal. Pemerintah selalu berdalih bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan 
investasi dan mempermudah bisnis. Namun, Amnesty meyakini RUU ini justru akan melemahkan 
perlindungan hak-hak pekerja. 

Amnesty berpendapat, secara substansi, RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar HAM 
internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan 
menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya (ICESCR). 

Kondisi tersebut termasuk upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, 
lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi 
pekerja selama dan setelah masa kehamilan, dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja. 

Dalam RUU Ciptaker, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah 
minimum. RUU ini juga akan menghapus Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK). Hal ini 
dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, 
terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. 

"Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan 
melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol 
atau negatif, seperti Papua."  "Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. 
Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian 
mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan 
dengan standar HAM internasional," kata Usman. 

RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta 
aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke 
status pegawai tetap. 

Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status 
pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. 

Perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan 
seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan 
terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap, sehingga seterusnya mereka tidak mendapat 
perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari (untuk pekerja 
sementara yang bekerja di bawah satu tahun), dan kompensasi untuk pemutusan hubungan 
kerja. 

Ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada dan, lagi-lagi, bertentangan dengan 
standar HAM internasional. 
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Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama, dengan 
meningkatkan batas waktu lembur dari dari tiga jam per hari seperti yang ditetapkan oleh UU 
Ketenagakerjaan, menjadi empat jam per hari, serta dari 14 jam menjadi 18 jam per minggu. 

Tidak hanya itu, RUU ini juga mengatur bahwa untuk sektor tertentu, perusahaan akan diberikan 
keleluasaan untuk membuat skema sendiri terkait penghitungan besaran kompensasi lembur. 

"Keleluasaan yang diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema penghitungan dapat 
merugikan pekerja di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan 
menerima upah lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain," kata 
Usman. 

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk 
cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau 
kematian anggota keluarga), cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan. Selama ini, jenis-jenis 
cuti tersebut merupakan cuti tambahan di luar jatah cuti tahunan 12 hari. 

"Pemerintah dan DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang 
berpotensi melanggar HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, 
sejalan dengan hukum nasional dan standar HAM internasional," ujar Usman. 

Sementara dalam prosesnya, penyusunan Omnibus Ciptaker tidak terbuka dan tidak transparan. 
Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari proses konsultasi 
publik. Namun, seluruh serikat pekerja tersebut membantah klaim pemerintah dan menyatakan 
bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan. 

Ini berarti tidak ada interaksi yang jujur dan terbuka antara otoritas pemerintah dan kelompok 
masyarakat terkait penyusunannya. 

"Seharusnya para serikat pekerja dilibatkan dalam proses penyusunannya sejak awal, karena 
anggota merekalah yang akan terdampak langsung oleh RUU tersebut. Setiap warga negara 
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, dan itu dijamin dalam Pasal 25 Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Suara dan aspirasi kelompok buruh dan 
pekerja harusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dan DPR," pungkas Usman. 
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negative - DR Ade Reza Hariyadi (Pakar politik dari Universitas Indonesia) Nanti akan terbukti, 
apakah secara formil atau materil, RUU cipta kerja ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang 
ditentukan atau tidak. Kalau memang nanti disahkan, saya kira masyarakat juga tidak perlu 
berkecil hati, masih ada hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang 

neutral - DR Ade Reza Hariyadi (Pakar politik dari Universitas Indonesia) Ini yang saya kira 
menjadi catatan 

 

Ringkasan 

Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi menduga akan muncul reaksi 
penolakan jika Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Dengan gugatan itu, kata 
Ade, nantinya akan jelas Undang-undang itu kan memenuhi kaidah atau tidak. 

 

UU CIPTAKER, JANGAN BERKECIL HATI, ADA MA 

Jakarta: Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi menduga akan 
muncul reaksi penolakan jika Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang. 

"Saya menduga kalau ini jadi disahkan, akan memunculkan reaksi tidak hanya penolakan politik, 
tetapi juga langkah-langkah gugatan Judicial Review yang diambil oleh masyarakat, ke 
Mahkamah Konstitusi," ungkanya. 

Dengan gugatan itu, kata Ade, nantinya akan jelas Undang-undang itu kan memenuhi kaidah 
atau tidak. 

"Nanti akan terbukti, apakah secara formil atau materil, RUU cipta kerja ini telah memenuhi 
kaidah-kaidah yang ditentukan atau tidak. Kalau memang nanti disahkan, saya kira masyarakat 
juga tidak perlu berkecil hati, masih ada hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang," 
sebutnya. 
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Menurut Ade, jika nanti disahkan, halini akan menjadi catatan bahwa dalam situasi pandemi ini 
proses penyusunan undang-undang dapat menjadi sangat minim partisipasi publik dan rawan 
menghasilkan satu undang-undang yang tidak representatif, akomodatif terhadap kepentingan 
kepentingan publik. 

"Ini yang saya kira menjadi catatan," pungkasnya. 
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positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sepuluh isu tersebut telah 
dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan 
sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Sabtu (3/10/2020) sudah diputuskan oleh 
pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi 
undang-undang 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati 
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati tiga isu, yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha 
dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tidak adil, jika sektor 
otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di 
Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. 
Karena itulah, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai 
tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak harus sama rata 
sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih 
dibutuhkan UMSK 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dengan kata lain, nilai 
pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 
6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, ini dirasa tidak masuk akal.Karena tanpa membayar iuran 
tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Pertanyaannya, 
bagaiamana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? Berarti buruh 
kontrak tidak akan mendapatkan kompensasi 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sekarang saja jumlah 
karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 - 80 persen dari total buruh yang bekerja di sektor 
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formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5-15 persen saja jumlah 
karyawan tetap? No job security untuk Buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi? 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil 
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak dua juta buruh sudah 
terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
masing 

 

Ringkasan 

Ada sekitar 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia telah memutuskan akan 
melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama Mogok Nasional. 

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) bersyarat dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Provinsi) 
dihapus, buruh menolak keras kesepakatan ini. Menurut  Said Iqbal  , UMK tidak perlu bersyarat 
dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. 

"Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-lain atau sektor pertambangan 
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju 
atau perusahaan kerupuk. Karena itulah, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang 
berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," terang  Said Iqbal. 

 

TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, 2 JUTA BURUH BAKAL GELAR MOGOK 
NASIONAL 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani  , JAKARTA  - Ada sekitar 32 federasi dan 
konfederasi buruh di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak 
secara nasional yang diberi nama Mogok Nasional. 

Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap 10 isu yang diusung oleh buruh dalam Omnibus Law 
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 

Sepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK 
dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, 
cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak 
outsourcing. 

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR 
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Sabtu (3/10/2020) 
sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI 
untuk disahkan menjadi undang-undang," tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI), Said Iqbal melalui keterangan resmi, Senin (5/10/2020). 

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam 
sidang Paripurna DPR RI, maka  KSPI  dan Buruh Indonesia beserta 32 Federasi Serikat Buruh 
lainnya menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada tanggal 
6-8 Oktober 2020. 

Hal ini sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat 
di muka umum dengan Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. 
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Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar dua juta buruh dan direncanakan diikuti 5 juta buruh di 
25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, 
seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi dan lain-lain. 

Selain aksi Mogok Nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategi lainnya sepanjang 
waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR,  KSPI  mencermati tiga isu, yaitu PHK, 
sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," jelas  Said 
Iqbal  . 

Said Iqbal dan para buruh meminta ketiga isu tersebut harus diperiksa kembali dan kalimat yang 
dituangkan ke dalam pasal RUU Cipta Kerja tersebut, apakah merugikan buruh atau tidak. 

Namun demikian, terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh Indonesia menolak keras dan tidak 
menyetujui hasil kesepakatan tersebut. 

Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak oleh buruh adalah :  
Pertama, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) bersyarat dan UMSK (Upah Minimum Sektoral 
Provinsi) dihapus, buruh menolak keras kesepakatan ini. 

Menurut  Said Iqbal  , UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap 
kabupaten/kota berbeda nilainya. 

Lebih lanjut,  Said Iqbal  menilai tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara 
ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia 
jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam. 

"Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-lain atau sektor pertambangan 
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju 
atau perusahaan kerupuk. Karena itulah, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang 
berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," terang  Said Iqbal  
. 

Oleh karena itu, UMSK dinilai harus tetap ada. Namun jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan 
dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah 
dan jenis industri tertentu saja. 

Jadi nantinya UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri 
mendapatkan UMSK, agar ada keadilan. 

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja 
sektoral industri di tingkat nasional. 

Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor 
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut. 

"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. 
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar  Said Iqbal  . 

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. 

Di mana 19 bulan dibayar pengsuaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

Dalam hal ini,  Said Iqbal  mempertanyakan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya?  
"Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah 
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dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, ini dirasa tidak masuk 
akal.Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan," jelasnya. 

Said Iqbal bisa memastikan BPJS Naker akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program 
JKP Pesangon dengan mengikuti skema ini, atau dengan kata lain dibuat aturan baru skema 
pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan. 

Ketiga, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas 
waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup. 

Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di 
outsourcing. 

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan. Buruh pun menolak 
outsourching seumur hidup. 

Menurut  Said Iqbal  , karyawan kontrak dan outsourching seumur hidup menjadi masalah serius 
bagi buruh. 

Dia mempertanyakan, siapa yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk 
karyawan kontrak dan outsourcing? Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya 
sendiri dengan membayar iuran JKP. 

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapai kompensasi adalah yang 
memiliki masa kerja minimal satu tahun. 

"Pertanyaannya, bagaiamana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? 
Berarti buruh kontrak tidak akan mendapatkan kompensasi," ungkapnya. 

Said Iqbal menilai jika perusahaan mengontrak buruh di bawah satu tahun, tidak akan mungkin 
agen outsourcing bersedia membayar JKP buruh. 

Terlebih kalau outsourcing dikontrak agen di bawah satu tahun atau perusahaan pengguna 
pekerja outsourcing mengembalikan ke agen sebelum habis masa kontraknya, makin tidak jelas 
siapa yang harus membayar JKP-nya. 

Kemudian, siapa yamg membayar upah sisa kontrak dari karyawan kontrak dan pekerja 
outsourcing, jika kontraknya diputus di tengah jalan sebelum habis masa kontrak yang 
diperjanjikan pengusaha. 

Satu hal yang pasti menurut  Said Iqbal  , dengan DPR setuju dengan karyawan kontrak dan 
pekerja outsourcing seumur hidup, berarti istilah no job security atau tidak ada kepastian kerja 
bagi buruh Indonesia. 

Lalu,  Said Iqbal  mempertanyakan, di mana kehadiran negara dalam melindungi Buruh 
Indonesia, termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya 
dengan dikontrak dan outsourcing seumur hidup. 

"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 - 80 persen dari total buruh 
yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5-15 
persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk Buruh Indonesia, apa ini tujuan 
investasi?," tegasnya. 

Kelima, Buruh Indonesia menolak waktu kerja tetap eksploitatif. 

Keenam, Buruh Indonesia juga menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. 
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Ketujuh, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan 
kesehatan bagi buruh juga hilang. 

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak dua 
juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan 
perusahaan masing-masing," ungkap  Said Iqbal  . 
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Narasumber 

neutral - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria) Alasan Pemerintah atas 
pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja jelas keliru 
besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja 

negative - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Pemerintah dan 
DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, 
petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 dan 
krisis ekonomi yang tengah berlangsung 

neutral - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Sejatinya, omnibus 
law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki 
untuk semakin menghisap mayoritas rakyat 

neutral - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Domein Verklaring 

negative - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Pemerintah dan 
DPR justru dengan sengaja menumbalkan nasib mayoritas kaum rakyatanya demi kepentingan 
oligarki dan kaum pemodal melalui RUU Cipta Kerja 

neutral - Wasisto Raharjo Jati (Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Saya pikir 
demikian, menguntungkan pengusaha saja 

positive - Wasisto Raharjo Jati (Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Karena 
bagaimanapun juga merekalah yang paling berjasa atas layanan produksi dan distribusi barang 
jasa sehingga bisa dikonsumsi khalayak luas 

 

Ringkasan 

Elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (  GEBRAK  ) menilai 
kesepakatan soal Rancangan Undang-undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  membuktikan 
bahwa Pemerintah dan DPR menghamba kaum modal dan tak peka masyarakat kecil. Pasalnya, 
peningkatan investasi tak selalu berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja 
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OMNIBUS LAW, BURUH ANGGAP PEMERINTAH PENGHAMBA KAUM MODAL 

Elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (  GEBRAK  ) menilai 
kesepakatan soal Rancangan Undang-undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  membuktikan 
bahwa Pemerintah dan DPR menghamba kaum modal dan tak peka masyarakat kecil. 

Pasalnya, peningkatan investasi tak selalu berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja. 

"Alasan Pemerintah atas pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan 
lapangan kerja jelas keliru besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong 
penciptaan lapangan kerja," kata Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya 
kepada  CNNIndonesia.com  , Senin (5/10). 

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR secara resmi menyetujui untuk membawa RUU Cipta Kerja 
untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR setelah menyepakati semua subtansi dalam rapat 
kerja pada Sabtu (3/10) malam. 

Hal ini disetujui oleh tujuh fraksi yang ada di DPR. Hanya dua fraksi yang menolak, yaitu Fraksi 
Demokrat dan F-PKS. 

"Pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap 
penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat 
dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung," cetus Benny Wijaya. 

Benny lantas membeberkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahwa, sejak 
tahun 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik. Namun, itu berkorelasi 
negatif dengan penyerapan tenaga kerja. 

Pada tahun 2016, investasi asing US$28,96 miliar masuk dan menyerap 951.939 tenaga kerja. 
Pada Triwulan I 2019, investasi senilai US$29,31 miliar hanya menyerap 490.368 tenaga kerja. 

"Sejatinya, omnibus law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas 
kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat," simpul Benny. 

Tidak hanya itu, Benny juga menyoroti dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam 
RUU Cipta Kerja bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria. 

Tanah dan kekayaan agraria, kata Benny, hanya dijadikan barang dagangan yang dapat diambil 
atau digusur paksa demi kepentingan investor dan kelompok bisnis. 

Benny juga menyatakan RUU Cipta Kerja bisa menghidupkan kembali konsep "Domein 
Verklaring" seperti yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda. 

Hal itu tertuang melalui Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa memberikan izin HGU secara langsung 
90 tahun kepada pelaku-pelaku monopoli tanah di Indonesia. Situasi ini akan semakin 
memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. 

"Pemerintah dan DPR justru dengan sengaja menumbalkan nasib mayoritas kaum rakyatanya 
demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal melalui RUU Cipta Kerja," kata dia. 

Senada, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai 
RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha ketimbang masyarakat kecil. 
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(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)  Wasisto juga menyoroti proses pembahasan yang terkesan 
tertutup dan dipercepat seolah menutup ruang negosiasi pada buruh untuk menyampaikan 
aspirasi. 

"Saya pikir demikian, menguntungkan pengusaha saja," kata dia. 

Lebih lanjut, Wasisto menyatakan RUU Ciptaker ini dibuat hanya untuk kepentingan ekonomi 
semata karena pembahasannya hanya dilakukan secara bipartit antara pemerintah dan sektor 
usaha tanpa melibatkan kelompok buruh. 

"Karena bagaimanapun juga merekalah yang paling berjasa atas layanan produksi dan distribusi 
barang jasa sehingga bisa dikonsumsi khalayak luas," tandasnya. 

(rzr/arh). 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Supratman Andi Atgas (anggota Baleg) Saya meminta persetujuan dadi masing-
masing anggota dan pemerintah, apakah RUU Ciptaker untuk disetujui di tingkat selanjutnya? 

negative - Hinca Panjaitan (Anggota DPR fraksi Partai  Demokrat) Kami menyatakan menolak 
pembahasan RUU ini 

 

Ringkasan 

Pemerintah dan mayoritas fraksi di badan legislasi (baleg) DPR menyepakati untuk membawa 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker ke paripurana pekan ini. 
Kendati demikian, proses pembahasan RUU ini sendiri kerap memantik banyak perdebatan. 
Klaster tentang ketenagakerjaan mendapat banyak tentangan dan penolakan khususnya dari 
sebagian politisi dan aktivis serikat pekerja. 

 

CEK DULU! INI RUMUS KENAIKAN TAHUNAN UPAH MINIMUM JIKA RUU CIPTAKER 
DISAHKAN 

JAKARTA - Pemerintah dan mayoritas fraksi di badan legislasi (baleg) DPR menyepakati untuk 
membawa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker ke paripurana 
pekan ini. 

Kendati demikian, proses pembahasan RUU ini sendiri kerap memantik banyak perdebatan. 
Klaster tentang ketenagakerjaan mendapat banyak tentangan dan penolakan khususnya dari 
sebagian politisi dan aktivis serikat pekerja. 

Salah satu poin yang menjadi persoalan adalah formulasi tentang upah minimum. Pembahasan 
mengenai upah minimum terus menjadi bola liar. Dalam rapat panja pada Sabtu (3/10/2020) 
lalu misalnya, terungkap pemerintah meminta DPR mengubah formulasi pengupahan yang telah 
disepakati sebelumnya. 
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Formulasi upah minimum sendiri mengacu pada variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi 
maupun inflasi. Kesepakatan semula, frasa yang digunakan panja baleg maupun pemerintah 
adalah upah minimum yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 

Artinya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia normalnya berada di angka 5 persen dan inflasi di 
kisaran 3 persen, besaran penyesuaian upah minimum yang bisa diterima oleh buruh bisa 
mencapai angka 8 persen. 

Namun, dalam pembahasan terakhir, kata "dan" dalam klausul penentuan upah minimum itu 
diubah menjadi "atau". Ketentuan ini memberikan ruang kepada penentu kebijakan pengupahan 
untuk memilih pertumbuhan ekonomi atau inflasi untuk menentukan besaran upah minimum. 

Dengan pengambilan basis yang sama dengan yang di atas, besaran upah minimum yang akan 
diperoleh buruh atau pekerja hanya berada di angka 3 persen - 5 persen. 

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR terus kejar setoran untuk segera menyelesaikan 
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang syarat 
dengan kontroversi. 

Sabtu malam (3/10/2020) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dipimpin langsung Ketua 
Baleg DPR Supratman Andi Atgas dan pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui untuk membawa RUU Ciptaker ke 
tingkat dua atau paripurna pada pekan depan. 

"Saya meminta persetujuan dadi masing-masing anggota dan pemerintah, apakah RUU Ciptaker 
untuk disetujui di tingkat selanjutnya?," tanya Supratman kepada anggota Baleg, Sabtu 
(4/10/2020). 

"Setuju," jawab anggota yang hadir malam itu. 

Meski hampir sebagian besar anggota dan fraksi menyetujui konsep RUU Ciptaker. Namun, dua 
fraksi yakni PKS dan Demokrat menolak untuk membawa RUU Ciptaker ke tingkat paripurna. 

Pihak Demokrat yang diwakili salah satu anggota partainya yakni Hinca Panjaitan menganggap 
bahwa pengesahan RUU Ciptaker kurang tepat di tengah kondisi masyarakat yang sedang 
mengalami kesusahan akibat pandemi covid - 19. 

"Kami menyatakan menolak pembahasan RUU ini," kata Hinca. 

Hinca menilai masih banyak substansi RUU yang bisa dibahas lebih detil dan komprehensif. 
Pengesahan RUU Ciptaker dalam waktu dekat dianggap terburu-buru dan tidak  urgent  ketika 
masyarakat masih dilanda kesusahan akibat pandemi. 

Hal serupa juga disampaikan oleh fraksi PKS Leida Hanifa Amaliah, senada dengan Hinca dia 
juga menilai pembahasam RUU Ciptaker seharusnya bisa dibahas secara detil dan komprehensif. 

Adapun, tujuh fraksi lainnya yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, dan 
PKB telah menyepakati bahwa pembahasan RUU ini bisa dilanjutkan ke tingkat paripurna. 
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Narasumber 

neutral - Benny Kabur Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Oleh sebab itu, saya 
mengatakan RUU ini harus ditolak 

neutral - Benny Kabur Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Dulu kita berkuasa, tapi 
semua kita tahu SBY dulu jadi presiden itu enggak pernah ada pembahasan RUU begini, dikasih 
keleluasaan di DPR untuk dibahas dan tidak pernah ada RUU yang diputuskan pada Sabtu atau 
Minggu, enggak ada 

neutral - Benny Kabur Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Dulu zaman Presiden 
Abdurrahman Wahid itu sudah disetujui oleh DPR sudah ditandatangani presiden Abdurrahman 
Wahid, tetapi karena kuatnya tekanan publik kuatnya tekanan masyarakat jadi batal 
dilaksanakan. Ada kasus kita dulu, UU pilkada zaman Presiden SBY, kuat tekanan masyarakat, 
beliau mencintai rakyat, maka beliau keluarkan perppu mengatakan tidak berlaku UU itu 

neutral - Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Ada 
peluang korupsi atau abuse of power dalam RUU ini. Contohnya, memberikan wewenang kepada 
polisi untuk memberikan izin usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan 

neutral - Idham Azis (Kapolri) Ketika nanti ada konflik agraria, masyarakat adat, dengan buruh 
kemudian satpam di garda depan memukul lapornya ke polisi. Dalam pengalaman kami, tanpa 
peraturan itu saja sudah sulit mendorong laporan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh kepolisian 

negative - Tiasri Wiandani (Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan) Di klaster 
ketenagakerjaan, saya rasa, bagaimana penurunan perlindungan bagi hak buruh, terutama 
buruh perempuan, karena ada beberapa hak khsusunya yang diatur UU Ketenagakerjaan tentang 
hak perempuan menjadi menurun 

neutral - Tiasri Wiandani (Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan) Sedangkan di UU 
Ketenagkerjaan, cuti haid diberikan dua hari, mendapatkan upah penuh dan jadi tanggung jawab 
perusahaan membayarkan pekerja perempuan yang cuti haid 

Ringkasan 
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Wakil Ketua Umum  Partai Demokrat  , Benny Kabur Harman menyatakan Rancangan Undang-
Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  (Ciptaker) harus ditolak. Benny menyebut Omnibus 
Law Ciptaker tak memberi perlindungan bagi pekerja dan hanya menggelar karpet merah kepada 
pengusaha. "Oleh sebab itu, saya mengatakan RUU ini harus ditolak," ujar Benny dalam diskusi 
'Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial' yang berlangsung 
secara daring, Minggu (4/10). Benny menyatakan Omnibus Law Ciptaker cacat prosedur dan 
substansi. Ia menyebut RUU tersebut juga tak memiliki paradigma yang jelas karena terlalu 
banyak kepentingan dalam penyusunannya. 

 

POLITIKUS DEMOKRAT SERUKAN TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 

Wakil Ketua Umum  Partai Demokrat  , Benny Kabur Harman menyatakan Rancangan Undang-
Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  (Ciptaker) harus ditolak. Benny menyebut Omnibus 
Law Ciptaker tak memberi perlindungan bagi pekerja dan hanya menggelar karpet merah kepada 
pengusaha. 

"Oleh sebab itu, saya mengatakan RUU ini harus ditolak," ujar Benny dalam diskusi 'Kontroversi 
RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial' yang berlangsung secara daring, 
Minggu (4/10). 

Benny menyatakan Omnibus Law Ciptaker cacat prosedur dan substansi. Ia menyebut RUU 
tersebut juga tak memiliki paradigma yang jelas karena terlalu banyak kepentingan dalam 
penyusunannya. 

Anggota Komisi III DPR itu pun heran dengan proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap 
RUU Ciptaker yang dilakukan pada Sabtu (3/10) malam. Menurutnya, situasi seperti itu tak 
pernah terjadi di DPR saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI dua periode. 

"Dulu kita berkuasa, tapi semua kita tahu SBY dulu jadi presiden itu enggak pernah ada 
pembahasan RUU begini, dikasih keleluasaan di DPR untuk dibahas dan tidak pernah ada RUU 
yang diputuskan pada Sabtu atau Minggu, enggak ada," ujarnya. 

Benny berkata RUU Ciptaker bisa tak berlaku meskipun DPR telah mengesahkannya dalam Rapat 
Paripurna 8 Oktober mendatang jika rakyat bersatu melakukan perlawanan untuk mendesak 
pemerintah meninjau ulang penerapan aturan yang penuh masalah itu. Menurut Benny, situasi 
tersebut pernah terjadi di era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan juga SBY. 

"Dulu zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah disetujui oleh DPR sudah ditandatangani 
presiden Abdurrahman Wahid, tetapi karena kuatnya tekanan publik kuatnya tekanan 
masyarakat jadi batal dilaksanakan. Ada kasus kita dulu, UU pilkada zaman Presiden SBY, kuat 
tekanan masyarakat, beliau mencintai rakyat, maka beliau keluarkan perppu mengatakan tidak 
berlaku UU itu," katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
Asfinawati mengatakan RUU Ciptaker membuka peluang tindak pidana korupsi terjadi. 
Menurutnya, peluang itu terlihat dari pemberian kewenangan kepada polisi untuk memberikan 
izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan. 

"Ada peluang korupsi atau  abuse of power  dalam RUU ini. Contohnya, memberikan wewenang 
kepada polisi untuk memberikan izin usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha 
pengamanan," kata Asfinawati. 
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Asfinawati menduga pemberian kewenangan tersebut terkait dengan langkah Kapolri Jenderal 
Idham Azis menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan 
Swakarsa (PAM Swakarsa). 

Menurutnya, proses penyederhanaan izin usaha seharusnya tak diikuti dengan pemberian 
kewenangan memberikan izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan 
kepada polisi karena berpotensi mengancam kebebasan sipil. 

"Ketika nanti ada konflik agraria, masyarakat adat, dengan buruh kemudian satpam di garda 
depan memukul lapornya ke polisi. Dalam pengalaman kami, tanpa peraturan itu saja sudah sulit 
mendorong laporan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh kepolisian," ujarnya. 

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan 
RUU Ciptaker menurunkan standar perlindungan terhadap buruh perempuan yang sebelumnya 
telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Menurutnya, hal itu terlihat dalam sejumlah pasal yang dituangkan di klaster ketenagakerjaan. 

"Di klaster ketenagakerjaan, saya rasa, bagaimana penurunan perlindungan bagi hak buruh, 
terutama buruh perempuan, karena ada beberapa hak khsusunya yang diatur UU 
Ketenagakerjaan tentang hak perempuan menjadi menurun," kata Tiasri. 

Menurutnya, salah satu pasal yang menurunkan standar perlindungan buruh perempuan ialah 
terkait cuti haid, di mana salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas 
bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang 
mengambil cuti haid secara penuh  "Sedangkan di UU Ketenagkerjaan, cuti haid diberikan dua 
hari, mendapatkan upah penuh dan jadi tanggung jawab perusahaan membayarkan pekerja 
perempuan yang cuti haid," ujarnya. 

Tujuh fraksi, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP setuju untuk melanjutkan 
pembahasan RUU Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR, pada 8 Oktober mendatang, sementara dua 
fraksi, Demokrat dan PKS menolak. Keputusan tersebut diambil dalam Raker Pengambilan 
Keputusan Tingkat I RUU Ciptaker, pada Sabtu (3/10) malam. 

Meskipun mendapat penolakan dari dua fraksi, RUU Ciptaker tetap akan dibawa ke Paripurna 
untuk disahkan. Sementara itu, aliansi buruh akan melakukan mogok nasional mulai 6 sampai 8 
Oktober 2002. Kelompok tani juga akan melakukan aksi serupa di sejumlah daerah. 

(mts/fra). 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sepuluh isu tersebut telah 
dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan 
sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan sudah diputuskan oleh pemerintah 
dan DPR RI untuk dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-
undang 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Mogok nasional ini 
rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai 
sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, 
elektronik, farmasi, dan lain-lain 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati 
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi 
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak benar UMK di 
Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK 
secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Karena itulah di seluruh 
dunia ada upah minimum sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri 
terhadap PDB negara 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bisa dipastikan BPJS 
Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP) pesangon dengan mengikuti skema ini atau dengan kata lain dibuat aturan baru 
skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak 
outsourcing seumur hidup 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sekarang saja jumlah 
karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 persen sampai 80 persen dari total buruh yang 
bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5 persen hingga 
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15 persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan 
investasi? 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Cuti haid dan melahirkan 
bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan 
hak cuti panjang juga hilang 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil 
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah 
terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
masing 

Ringkasan 

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia memutuskan akan melaksanakan 
unjuk rasa secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai elemen 
serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam aksi serupa. 

BURUH MELAWAN RUU CIPTA KERJA, GELAR MOGOK NASIONAL 3 HARI 

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia memutuskan akan melaksanakan 
unjuk rasa secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai elemen 
serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam aksi serupa. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, terdapat 10 isu 
yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. 
Kesepuluh isu tersebut berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan 
UMSK. 

Kemudian terkait pesangon, karyawan kontrak seumur hidup,  outsourcing  seumur hidup, waktu 
kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja 
kontrak  outsourcing. 

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR 
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan sudah 
diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk 
disahkan menjadi Undang-undang," ujarnya dalam keterangannya, Senin (5/10). 

Menyikapi hal tersebut, pihaknya beserta puluhan federasi serikat buruh lainnya menyatakan 
menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober 
2020. Menurutnya, hal itu sesuai mekanisme Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 

"Mogok nasional ini rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan 
dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, 
otomotif, baja, elektronik, farmasi, dan lain-lain," ungkapnya. 

Selain aksi mogok nasional, kata dia, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya 
sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. 
Menurutnya, ada tiga isu harus diperiksa kembali yang tertuang kedalam pasal RUU Cipta Kerja 
karena dianggap merugikan buruh. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," 
ucapnya. 
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Sementara, tujuh hal yang lainnya, pihaknya menolak keras dan tidak menyetujui hasil 
kesepakatan tersebut. Pertama, UMK bersyarat dan UMSK dihapus. 

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten 
atau kota berbeda nilainya. 

"Jadi tidak benar UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil 
rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum 
di Vietnam," katanya. 

Said menilai, tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor 
pertambangan seperti Freeport, nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan 
perusahan baju atau perusahaan kerupuk. "Karena itulah di seluruh dunia ada upah minimum 
sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," 
lanjutnya. 

Kedua, menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 
bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut, nilai 
pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 
6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

"Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pesangon dengan mengikuti skema ini atau dengan kata 
lain dibuat aturan baru skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan," imbuhnya. 

Ketiga, PKWT atau kontrak seumur hidup atau tidak ada batas waktu kontrak. Keempat,  
outsourcing  pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh  di-outsourcing. 

Padahal sebelum,  outsourcing  dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan. "Buruh menolak  
outsourcing  seumur hidup," tegasnya. 

Karyawan kontrak dan  outsourcing  seumur hidup menjadi masalah serius bagi siapa yang akan 
membayar JKP untuk karyawan kontrak dan outsourcing. Menurut Said, tidak mungkin buruh 
membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP. 

Ia menyayangkan, keputusan DPR yang menyetujui status karyawan kontrak dan pekerja  
outsourcing  seumur hidup. Menurut Said, itu berarti  no job security  atau tidak ada kepastian 
kerja bagi buruh Indonesia. 

"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan  outsourcing  berkisar 70 persen sampai 80 persen 
dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau 
dibikin 5 persen hingga 15 persen saja jumlah karyawan tetap?  No job security  untuk buruh 
Indonesia, apa ini tujuan investasi?" ucapnya. 

Kelima, waktu kerja dinilai tetap eksploitatif. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, 
hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. 

"Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut 
hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang," tambahnya. 

Ketujuh, karena karyawan dikontrak atau  outsourcing  seumur hidup, maka jaminan pensiun 
dan kesehatan bagi mereka hilang. "Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak 
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional 
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing," tuturnya. 

Editor : Estu Suryowati  Reporter : Romys Binekasri   . 
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Narasumber 

positive - Supraptman (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati 
upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar 
baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja 

negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Pasal 88 C. Upah 
Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Lah terus formula 
kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya 
berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Kalau hanya 
pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Sedangkan UMP Jawa 
Barat hanya Rp 1,81 juta 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kini tinggal menunggu pengesahan di 
Paripurna  DPR  . Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk 
meloloskan RUU paket omnibus law tersebut. 

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan 
ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat 
penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). 

 



 

772 
 

UPAH BURUH BAKAL LEBIH RENDAH DI RUU CIPTA KERJA? INI PENJELASANNYA, 
HANYA PKS TAK SETUJU DISAHKAN 

Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kini tinggal menunggu pengesahan di 
Paripurna  DPR  . 

Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan RUU paket 
omnibus law tersebut. 

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan 
ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat 
penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). 

Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah minimum akan menggunakan standar 
Upah Minimum Provinsi ( UMP). 

Sebagai informasi, dalam aturan skema upah minimum yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum terdiri dari UMK dan UMP. 

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan 
pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. 

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH. KHL 
saat ini berlaku 60 item, sementara yang diusulkan oleh serikat buruh mencapai 78 item 
komponen. 

Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar 
upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. 

Sementara itu dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, 
disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G. 

"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari 
RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat 
pekerja," jelas Ketua Baleg  DPR  RI Supraptman dalam keterangan resminya seperti dikutip 
pada Senin (5/10/2020). 

Upah lebih rendah dengan UMP  Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, 
mengungkapkan terdapat pasal yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja. Pertama, pasal 
88C. Kahar menilai bunyi pasal itu berarti menghilangkan upah minimum sektoral 
kabupaten/kota. 

Artinya, buruh yang saat ini upahnya mengacu upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 
atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dirugikan. 

"Pasal 88 C. Upah Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK," kata Kahar dikutip dari Kontan. 

Sebagai perbandingan, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, Kota Bekasi Rp 
4.589.708, Kabupaten Bekasi Rp. 4.498.961, dan Kota Depok Rp 4.202.105. 

Kemudian pasal 88D ayat (1), disebutkan formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan 
pertumbuhan ekonomi. Artinya, penetapan formula ini lebih buruk daripada penetapan kenaikan 
upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 
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"Lah terus formula kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, 
yang kenaikannya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Kahar. Sebagai contoh, 
kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen. 

Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi 
pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. 

"Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen," ungkap dia. 

Sebagai informasi, berikut bunyi Pasal 88C yang akan ditambahkan ke dalam UU nomor 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law cipta kerja. 

Pasal 88C  (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. 

Kemudian pasal 88D  Pasal 88D  (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C 
ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:  
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt). 

"Sedangkan UMP Jawa Barat hanya Rp 1,81 juta," ucap dia. 

Beda UMR, UMK, dan UMP  Dalam penetapan pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema 
yang biasa diterapkan. Pemilihan skema ini yang kemudian memengaruhi besaran upah yang 
diterima pekerja dari pengusaha. 

Besarannya juga sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan 
dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan  Upah minimum 
yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap tahun sekali. 
Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau lebih 
dikenal dengan tripartit. 

Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR). Meski sering jadi 
pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak 
lagi digunakan. 

Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini 
kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 
2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi. 

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya 
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. 

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan 
hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK. Meski dalam praktiknya tak lagi 
digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh 
sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK. 

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat 
I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 
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Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum 
menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari 
UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. 

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah 
minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan 
oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota. 

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur 
menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut. 

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum 
Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. 

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) 
Kabupaten/Kota. Sebelumnya, sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral 
Regional Tingkat I. 
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Pemerintah bersedia dialog 
sampai paripurna nanti 

 

Ringkasan 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat membawa Omnibus Law  RUU Cipta 
Kerja  untuk disahkan di dalam rapat paripurna. Keputusan ini diambil dalam rapat pengambilan 
keputusan tingkat I yang berlangsung pada Sabtu malam, 3 Oktober lalu. 

Dalam pandangan minifraksi, tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja dibawa ke 
paripurna, sedangkan dua fraksi menolak. Fraksi yang menolak ialah Fraksi Demokrat dan Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera. 

 

BEGINI SIKAP FRAKSI-FRAKSI DI DPR ATAS RUU CIPTA KERJA 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat membawa Omnibus Law  RUU Cipta 
Kerja  untuk disahkan di dalam rapat paripurna. Keputusan ini diambil dalam rapat pengambilan 
keputusan tingkat I yang berlangsung pada Sabtu malam, 3 Oktober lalu. 

Dalam pandangan minifraksi, tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja dibawa ke 
paripurna, sedangkan dua fraksi menolak. Fraksi yang menolak ialah Fraksi Demokrat dan Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera. 

"Pemerintah bersedia dialog sampai paripurna nanti," kata Menteri Koordinator Perekonomian 
Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu malam, 3 Oktober 2020. 

Berikut catatan lengkap atas sikap sembilan fraksi yang ada di DPR. 

1. Fraksi PDI Perjuangan  - Menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. 
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- Fraksi PDI Perjuangan berharap adanya RUU Cipta Kerja menjadi perangkat pemerintah untuk 
dapat memenangkan persaingan menghadapi masalah pandemi dan ekonomi. 

- Meminta pemerintah segera menyelesaikan peraturan pemerintah dan NSPK yang menjadi 
operasionalisasi RUU Cipta Kerja. 

- Berharap Indonesia menjadi pemenang terutama di dalam pemulihan ekonomi menghadapi 
Covid-19 yang dihadapi semua negara. 

2. Fraksi Golkar  - Merespons positif dan mendukung usulan pemerintah menyelesaikan berbagai 
permasalahan dalam beragam Undang-undang yang menghambat investasi dan penciptaan 
lapangan kerja melalui RUU Cipta Kerja. 

- Meminta RUU Cipta Kerja dibawa dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi 
undang-undang. 

3. Fraksi Gerindra  - Menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan 
sesuai dengan mekanisme. 

- Berharap pengesahan RUU Cipta Kerja bisa mendorong investasi, mempermudah regulasi, dan 
membuat fleksibilitas tenaga kerja dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 

4. Fraksi NasDem  - Meminta pemerintah membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan 
buruh terkait perubahan ketentuan pesangon. 

- Meminta pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan para  buruh  dan pengusaha. 

- Terkait persoalan perburuhan, meminta pemerintah menjaga nilai-nilai konstitusi dengan 
menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi. 

- Meminta pemerintah menjamin agar adanya kebijakan pesangon terbaru tidak menyebabkan 
PHK massal. 

- Siap mengawal implementasi RUU Cipta Kerja setelah disahkan menjadi Undang-undang. 

- Menyetujui untuk dibawa ke rapat paripurna. 

5. Fraksi PKB  - Menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke pembahasan selanjutnya di rapat 
paripurna. 

6. Fraksi Demokrat  - Menilai RUU Cipta Kerja tak mendesak dibahas di tengah krisis pandemi  - 
Menilai pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru sehingga berpotensi menghasilkan aturan 
yang serampangan, tumpang tindih, dan melawan logika akal sehat. 

- Menilai RUU Cipta Kerja berpotensi mengesampingkan hak dan kepentingan kaum pekerja. 

- Menyebut RUU Cipta Kerja mencerminkan bergesernya semangat Pancasila ke arah ekonomi 
yang cenderung kapitalis dan neoliberalis. 

- Menyebut RUU Cipta Kerja cacat prosedur karena pembahasannya kurang transparan dan 
akuntabel, kurang melibatkan elemen masyarakat sipil. 

- Menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna. 

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  - PKS menilai pembahasan di tengah pandemi menyebabkan 
terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat. 
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- Menilai RUU Cipta Kerja tak tepat dalam membaca situasi, mendiagnosis, dan menyusun resep 
permasalahan ekonomi Indonesia. 

- Menilai sejumlah ketentuan terkait ketenagakerjaan masih bertentangan dengan politik hukum 
kebangsaan dan konstitusi. 

- Menilai RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 

- Menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna. 

8. Fraksi Partai Amanat Nasional  - Fraksi PAN menilai aturan ketenagakerjaan berpotensi 
menimbulkan persoalan baru dan ketidakadilan bagi buruh. 

- Berpendapat skema pembayaran pesangon harus kembali ke UU eksisting. 

- Meminta agar hak-hak masyarakat pencari keadilan dan kelompok miskin diakomodasi. 

- Berharap RUU Cipta Kerja memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum bagi para pekerja agar dapat hidup layak. 

-Mendukung RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna. 

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  - Berharap RUU Cipta Kerja bisa membuat Indonesia 
mencapai kemajuan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas pencari kerja. 

- Berharap pemberdayaan UMKM dan koperasi bisa berjalan sehingga mampu mendatangkan 
kontribusi terhadap PDB. 

- Meminta pemerintah terus memberikan skala prioritas bagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) bagi para pekerja. 

- Menyetujui dengan catatan bahwa RUU Cipta Kerja harus tetap memberikan perlindungan bagi  
tenaga kerja  Indonesia. 

ADAM PRIREZA   . 

 



 

778 
 

Judul Buruh Bakal Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Begini 
Penjelasannya 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/05/buruh-bakal-dibayar-
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Supraptman (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati 
upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja , saya ingin menegaskan ini kabar 
baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja 

negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Pasal 88 C. Upah 
Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Lah terus formula 
kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya 
berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Kalau hanya 
pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Sedangkan UMP Jawa 
Barat hanya Rp 1,81 juta 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-undang atau  RUU Cipta Kerja  kini tinggal menunggu pengesahan di 
Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan 
RUU paket omnibus law tersebut. 

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal  RUU Cipta Kerja  yang akan 
menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini 
dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). 
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BURUH BAKAL DIBAYAR LEBIH RENDAH DI RUU CIPTA KERJA? BEGINI 
PENJELASANNYA 

Rancangan Undang-undang atau  RUU Cipta Kerja  kini tinggal menunggu pengesahan di 
Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan 
RUU paket omnibus law tersebut. 

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal  RUU Cipta Kerja  yang akan 
menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini 
dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK). 

Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah minimum akan menggunakan standar 
Upah Minimum Provinsi ( UMP). 

Sebagai informasi, dalam aturan skema upah minimum yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum terdiri dari UMK dan UMP. 

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan 
pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. 

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH. KHL 
saat ini berlaku 60 item, sementara yang diusulkan oleh serikat buruh mencapai 78 item 
komponen. 

Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar 
upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. 

Sementara itu dalam  RUU Cipta Kerja  Omnibus Law  BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, 
disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G. 

"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari  
RUU Cipta Kerja  , saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat 
pekerja," jelas Ketua Baleg DPR RI Supraptman dalam keterangan resminya seperti dikutip pada 
Senin (5/10/2020). 

Upah lebih rendah dengan UMP  Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, 
mengungkapkan terdapat pasal yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja. Pertama, pasal 
88C. Kahar menilai bunyi pasal itu berarti menghilangkan upah minimum sektoral 
kabupaten/kota. 

Artinya, buruh yang saat ini upahnya mengacu upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 
atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dirugikan. 

"Pasal 88 C. Upah Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK," kata Kahar dikutip dari Kontan. 

Sebagai perbandingan, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, Kota Bekasi Rp 
4.589.708, Kabupaten Bekasi Rp. 4.498.961, dan Kota Depok Rp 4.202.105. 

Kemudian pasal 88D ayat (1), disebutkan formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan 
pertumbuhan ekonomi. Artinya, penetapan formula ini lebih buruk daripada penetapan kenaikan 
upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 

"Lah terus formula kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, 
yang kenaikannya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Kahar. Sebagai contoh, 
kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen. 
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Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi 
pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. 

"Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen," ungkap dia. 

Sebagai informasi, berikut bunyi Pasal 88C yang akan ditambahkan ke dalam UU nomor 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law cipta kerja. 

Pasal 88C  (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. 

Kemudian pasal 88D  Pasal 88D  (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C 
ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:  
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt). 

"Sedangkan UMP Jawa Barat hanya Rp 1,81 juta," ucap dia. 

Beda UMR, UMK, dan UMP  Dalam penetapan pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema 
yang biasa diterapkan. Pemilihan skema ini yang kemudian memengaruhi besaran upah yang 
diterima pekerja dari pengusaha. 

Besarannya juga sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan 
dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan  Upah minimum 
yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap tahun sekali. 
Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau lebih 
dikenal dengan tripartit. 

Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR). Meski sering jadi 
pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak 
lagi digunakan. 

Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini 
kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 
2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi. 

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya 
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. 

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan 
hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK. Meski dalam praktiknya tak lagi 
digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh 
sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK. 

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat 
I diubah menjadi  Upah Minimum Provinsi  (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum 
menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari 
UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. 
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Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah 
minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan 
oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota. 

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur 
menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut. 

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum 
Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. 

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) 
Kabupaten/Kota. Sebelumnya, sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral 
Regional Tingkat I. 
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Judul Kemnaker Kukuhkan Pengurus Asosiasi Mediator Hubungan Industrial 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Haiyani Rumondang (Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial (PHI &amp; Jamsos) Kemnaker) Kami berharap pengurus AMHI periode 2020-
2023 bersinergi dan mampu mensukseskan kebijakan besar Pemerintah, baik dalam hal 
ketenagakerjaan maupun pengelolaan SDM Aparatur 

neutral - AMHI (None) Dengan AMHI ini diharapkan terbentuk sebuah wadah bagi para MHI utuk 
mengaktualisasikan dirinya, berkomunikasi dan berkordinasi dengan seluruh korps di wilayah 
NKRI dalam rangka meningkatkan kompetensi dan jejaring para MHI itu sendiri 

positive - Haiyani Rumondang (Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial (PHI &amp; Jamsos) Kemnaker) Harapan kita semua sangat besar untuk 
kemajuan dan masa depan MHI yang memayungi setiap langkah MHI ini 

positive - Sahat Sinurat (Ketua AMHI) Dari fungsi tersebut, dapat disimpulkan mediator memiliki 
peran sangat strategis untuk mewujukan hubungan industrial yang harmonis melalui pembinaan 
dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat dan adil 

neutral - AMHI (Kepala Biro Humas Kemnaker) Terpenting, kami juga sangat memerlukan 
dukungan dan kerja sama anggota serta dukungan dari Dewan Pembina, dalam hal ini Menaker 
, Sekjen, dan Dirjen PHI Jamsos selaku pembina AMHI 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker  ) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) hasil Musyawarah Nasional (Munas) 
Mediator Hubungan Industrial (MHI) di kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2020). Terpilih 
sebagai Ketua Umum AMHI periode 2020-2023 Sahat Sinurat didampingi Dinar Titus sebagai 
Sekretaris dan Bendahara dijabat oleh Roma TP. Limbong. 
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KEMNAKER KUKUHKAN PENGURUS ASOSIASI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Jakarta -  Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker  ) mengukuhkan kepengurusan Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) hasil Musyawarah Nasional 
(Munas) Mediator Hubungan Industrial (MHI) di kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2020). 
Terpilih sebagai Ketua Umum AMHI periode 2020-2023 Sahat Sinurat didampingi Dinar Titus 
sebagai Sekretaris dan Bendahara dijabat oleh Roma TP. Limbong. 

Dalam sambutannya sekaligus menutup Forum Komunikasi Nasional MHI, Pelaksana Tugas (Plt) 
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI &amp; Jamsos) Kemnaker, 
Haiyani Rumondang mengatakan Munas MHI 2020 digelar dalam rangka dalam rangka 
penguatan organisasi dan mensinergikan langkah MHI. 

"Kami berharap pengurus AMHI periode 2020-2023 bersinergi dan mampu mensukseskan 
kebijakan besar Pemerintah, baik dalam hal ketenagakerjaan maupun pengelolaan SDM 
Aparatur," kata Haiyani Rumondang. 

Haiyani meyakini AMHI merupakan satu-satunya organisasi profesi MHI yang kuat, mandiri dan 
mampu memberikan manfaat optimal bagi para MHI agar dapat bekerja maksimal dan 
berkomunikasi dengan sesama di seluruh wilayah NKRI. 

"Dengan AMHI ini diharapkan terbentuk sebuah wadah bagi para MHI utuk mengaktualisasikan 
dirinya, berkomunikasi dan berkordinasi dengan seluruh korps di wilayah NKRI dalam rangka 
meningkatkan kompetensi dan jejaring para MHI itu sendiri," katanya. 

Terlebih lanjut Haiyani, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS 
dan PermenPAN-RB tentang jabatan fungsional MHI yang sedang diproses mengamanatkan 
bahwa setiap MHI wajib menjadi anggota asosiasi profesi. 

"Harapan kita semua sangat besar untuk kemajuan dan masa depan MHI yang memayungi setiap 
langkah MHI ini, " katanya. 

Sementara Sahat Sinurat usai terpilih sebagai Ketua AMHI memberikan apresiasi kepada para 
mediator yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menahkodai AMHI periode 
2023. Sahat mengatakan MHI merupakan salah satu jabatan fungsional di  Kemnaker  yang 
memiliki fungsi melakukan pembinaan pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. 

"Dari fungsi tersebut, dapat disimpulkan mediator memiliki peran sangat strategis untuk 
mewujukan hubungan industrial yang harmonis melalui pembinaan dan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang cepat dan adil, " katanya. 

Sahat menambahkan, AMHI juga sebagai mitra pemerintah dalam hal ini unit teknis dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan hubungan industrial. Untuk itu, Sahat 
mengatakan, pihaknya memerlukan masukan dan saran guna pelaksanaan tugas-tugas AMHI ke 
depan dan memaksimalkan peran AMHI. 

"Terpenting, kami juga sangat memerlukan dukungan dan kerja sama anggota serta dukungan 
dari Dewan Pembina, dalam hal ini  Menaker  , Sekjen, dan Dirjen PHI Jamsos selaku pembina 
AMHI," kata mantan Kepala Biro Humas Kemnaker tersebut. 
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Narasumber 

negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Hari ini dihempas virus corona, ke depan 
kita akan disingkirkan oleh praktik omnibus, dan akan lebih parah 

negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Omnibus Cilaka, sangat pro praktik bisnis 
untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara di sisi lain, pengusaha bahkan juga diberi 
keringanan pajak 

neutral - KontraS (None) Tanah rakyat akan habis jika sekali ditunjuk oleh negara untuk diberikan 
ke sektor bisnis 

negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Pilkada adalah bisnis politik, (karena itu 
penyelenggaraannya) dibanyakin tempat. Kalau dihentikan, akan mengganggu kenikmatan 
mereka. Dilanjutkan asal Omnibus digolkan. Barter, padahal ini jebakan 

negative - Asfinawati (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) Meski 
ditentang oleh banyak kelompok masyarakat pemerintah dan DPR memaksakan pengasahan 
RUU Omnibus Law. Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam Omnibus Law justru 
menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat, untuk hidup bermartabat dan justru 
mempercepat pengrusakan lingkungan 

positive - Asfinawati (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) 
Siapakah yang paling merugi dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja? kita semua, 
contohnya omnibus law cipta kerja membuat pengusaha dapat menikmati hak guna usaha 
langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun 
jika perusahaan memenuhi syarat 

 

Ringkasan 

- Sejumlah pihak mengingatkan bahaya dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). 
Peringatan, salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, jika 
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RUU tersebut disahkan akan memberi gambaran kalau masa depan rakyat Indonesia akan 
suram. Sebab, selain pekerja akan dibayar murah dan tanpa jaminan, tanah rakyat pun dapat 
diambil dengan mudah untuk kepentingan negara dan bisnis. 

Haris menegaskan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini disebut sebagai RUU Ciptaker, tidak 
membuka lapangan pekerjaan, tetapi memanfaatkan tenaga muda Indonesia yang sedang 
membludak dengan biaya murah, dan tidak ada jaminan hak maupun yang lainnya. 

 

PENGAMAT SEBUT DAMPAK OMNIBUS LAW LEBIH PARAH DIBANDING COVID-19 

Sejumlah pihak mengingatkan bahaya dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Peringatan, 
salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, jika RUU 
tersebut disahkan akan memberi gambaran kalau masa depan rakyat Indonesia akan suram. 

Sebab, selain pekerja akan dibayar murah dan tanpa jaminan, tanah rakyat pun dapat diambil 
dengan mudah untuk kepentingan negara dan bisnis. "Hari ini dihempas virus corona, ke depan 
kita akan disingkirkan oleh praktik omnibus, dan akan lebih parah," ujar Haris, Senin 
(4/10/2020). 

Haris menegaskan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini disebut sebagai RUU Ciptaker, tidak 
membuka lapangan pekerjaan, tetapi memanfaatkan tenaga muda Indonesia yang sedang 
membludak dengan biaya murah, dan tidak ada jaminan hak maupun yang lainnya. "Omnibus 
Cilaka, sangat pro praktik bisnis untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara di sisi lain, 
pengusaha bahkan juga diberi keringanan pajak," katanya. 

Mantan koordinator KontraS itu juga menjelaskan kalau RUU disahkan pada 8 Oktober, maka 
akan menjadi legalisasi untuk dominasi kroni pemerintah pusat, karena Izin dari Pemda sangat 
minim, dan Pemda pun hanya akan menjadi pelaksana tugas sektor bisnis, dan alat represi ke 
masyarakat. 

Selain itu, hak atas tanah akan sangat tergantung oleh kehendak negara, dan tanah pun akan 
semakin mudah diambil negara dan pelaku bisnis. "Tanah rakyat akan habis jika sekali "ditunjuk" 
oleh negara untuk diberikan ke sektor bisnis," ketusnya. 

Dijelaskan Haris, rakyat Indonesia perlu curiga kalau DPR menyetujui RUU karena adanya barter 
dengan kebijakan Pilkada yang dipaksakan untuk tetap dilaksanakan di tengah merebaknya 
pandemi COVID-19. "Pilkada adalah bisnis politik, (karena itu penyelenggaraannya) dibanyakin 
tempat. Kalau dihentikan, akan mengganggu kenikmatan "mereka". Dilanjutkan asal Omnibus 
digolkan. Barter, padahal ini jebakan," tandas dia. 

Sementara itu, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) 
mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka 
menilai RUU ini akan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

"Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat pemerintah dan DPR memaksakan 
pengasahan RUU Omnibus Law. Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam Omnibus 
Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat, untuk hidup bermartabat dan justru 
mempercepat pengrusakan lingkungan," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) Asfinawati. 

"Siapakah yang paling merugi dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja? kita semua, 
contohnya omnibus law cipta kerja membuat pengusaha dapat menikmati hak guna usaha 
langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun 
jika perusahaan memenuhi syarat," katanya  . (wok). 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Telah dilakukan 63 kali 
rapat pembahasan, 56 kali Rapat Panja, 6 kali Rapat Tim Mus/Tim Sin dan 1 kali Rapat Kerja, 
yang dilakukan secara terbuka dan transparan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sehingga akan dapat 
menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu 
mendorong perekonomian nasional kita 

 

Ringkasan 

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI, telah menyepakati substansi Rancangan Undang 
Undang  Omnibus Law Cipta Kerja  pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020. Selanjutnya, RUU Cipta 
Kerja itu tinggal dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 8 Oktober 2020 untuk pengambilan 
keputusan dan mendapatkan pengesahan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, pembahasan 
tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan baik saat tatap muka maupun daring.  Dia 
menekankan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 Bab dan 174 pasal. Secara garis besar mencakup 
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan serta pemberdayaan 
UMKM dan koperasi.  Kemudian, berkaitan dengan ketenagakerjaan, riset dan inovasi, 
kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat serta 
proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan hingga sanksi. 

 

JELANG DISAHKAN 8 OKTOBER, INTIP PROSES PERJALANAN RUU CIPTAKER 

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI, telah menyepakati substansi Rancangan Undang 
Undang  Omnibus Law Cipta Kerja  pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020. Selanjutnya, RUU Cipta 
Kerja itu tinggal dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 8 Oktober 2020 untuk pengambilan 
keputusan dan mendapatkan pengesahan. 
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Di tengah berbagai pro dan kontranya, RUU ini setahap lagi akan berlaku di Tanah Air. 
Bagaimana perjalanannya?  RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo 
kepada ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 
2020. 

Surat itu menugaskan menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama 10 menteri untuk 
mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR-RI. Di antaranya menteri Hukum 
dan HAM, menteri Keuangan, menteri Ketenagakerjaan, menteri Dalam Negeri, menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN), menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah, menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan menteri Pertanian. 

Proses pembahasan pun dilakukan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja 
(Panja) RUU Cipta Kerja, sejak 20 Mei 2020. Tak kurang dari 63 kali rapat panja telah digelar. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, pembahasan 
tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan baik saat tatap muka maupun daring. 

"Telah dilakukan 63 kali rapat pembahasan, 56 kali Rapat Panja, 6 kali Rapat Tim Mus/Tim Sin 
dan 1 kali Rapat Kerja, yang dilakukan secara terbuka dan transparan," kata Airlangga dikutip 
dari keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020. 

Dia menekankan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 Bab dan 174 pasal. Secara garis besar 
mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan serta 
pemberdayaan UMKM dan koperasi. 

Kemudian, berkaitan dengan ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, 
pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat serta proyek strategis nasional, 
dukungan administrasi pemerintahan hingga sanksi. 

Airlangga meyakini, cakupan substansi tersebut akan dapat mendukung upaya bersama untuk 
mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi. 

"Sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada 
akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita," tutur Airlangga. (art). 
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neutral - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Selama setahun 
periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi 
hingga mencapai 64,7% 

negative - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sementara itu 
masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan 
kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang 
terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring 

positive - Dika Moehamad (Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center) Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 25,3%, Menteri BUMN 
Erick Thohir 18,8%, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 13,0% 

 

Ringkasan 

Pemerintahan periode kedua  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sudah berjalan hampir satu tahun. 
Di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang menjadi masalah utama, tingkat kepuasan publik 
terhadap Presiden Jokowi ternyata masih cukup tinggi. 

Menteri-menteri yang dinilai buruk antara lain Menteri Agama Fachrul Razi 0,8%, Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki 0,5%, Menteri Pariwisata Wishnutama 0,4%, dan Menteri 
Tenaga Kerja Ida Fauziah 0,3%. 

 

SURVEI VOXPOPULI, KEPUASAN TERHADAP JOKOWI TINGGI, 9 MENTERI LAYAK 
DIRESHUFFLE 
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Pemerintahan periode kedua  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sudah berjalan hampir satu tahun. 
Di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang menjadi masalah utama, tingkat kepuasan publik 
terhadap Presiden Jokowi ternyata masih cukup tinggi. 

"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih 
menjulang tinggi hingga mencapai 64,7%," ungkap Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center 
Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Senin (5/10/2020). 

Yang ironis, Dika mencontohkan, peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis 
kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau 
kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). 
"Sementara itu masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih 
dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan 
sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring," jelas Dika. 

Sedangkan Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan 
lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan 
keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat. 

Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi 0,8%, Menteri 
Koperasi dan UKM Teten Masduki 0,5%, Menteri Pariwisata Wishnutama 0,4%, dan Menteri 
Tenaga Kerja Ida Fauziah 0,3%. 

Lalu ada Menteri Sosial Juliani P Batubara 0,3% dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati 0,2%. Selebihnya masih ada sejumlah nama 
lain yang hanya dinilai 0,1% dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0%. "Sebaliknya, sejumlah 
menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 25,3%, Menteri BUMN 
Erick Thohir 18,8%, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 13,0%," papar Dika. 

Jelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. Terkait 
hal ini, sebanyak 72,8% public setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang 
kinerjanya buruk. Hanya 22,3% yang tidak setuju, dan 4,9% yang tidak tahu/tidak jawab. 

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui telepon 
kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin 
of error survei sebesar +-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 

(cip). 
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neutral - Nanang Setyono (Ketua DPW KSPN Jateng) Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal 
sudah kami tolak karena berdasarkan kajian kami bahwa isinya telah mendegradasi nilai 
kesejahteraan dan nilai perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang ada dalam UU 13 
tahun 2003 

positive - Nanang Setyono (Ketua DPW KSPN Jateng) Di tengah pandemi COVID-19 yang 
penularannya semakin tinggi dan butuh perhatian serius tapi justru DPR RI mengambil 
kesempatan dan memanfaatkan kondisi ini untuk terus membahas dan mempercepat 
pengesahan RUU cipta kerja 

neutral - Nanang Setyono (Ketua DPW KSPN Jateng) Sesuai informasi yang kami dapat, RUU 
cipta kerja akan disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, jika hal itu benar dan isinya masih seperti 
draf awal atau sudah berubah tapi substansinya tetep mendegradasi nilai perlindungan dan nilai 
kesejahteraan bagi buruh maka kami menyatakan keprihatinan atas nasib buruh di masa depan 

 

Ringkasan 

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi  Serikat Pekerja  Nasional (KSPN) Jawa Tengah 
secara tegas menolak atas rencana pengesahan  Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). 

Mereka menilai isi dalam draf RUU Ciptaker tersebut telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan 
nilai perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang ada dalam UU 13 tahun 2003. 

 

BURUH DI JAWA TENGAH KECAM PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA 

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi  Serikat Pekerja  Nasional (KSPN) Jawa Tengah 
secara tegas menolak atas rencana pengesahan  Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). 

Mereka menilai isi dalam draf RUU Ciptaker tersebut telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan 
nilai perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang ada dalam UU 13 tahun 2003. 
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"Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal sudah kami tolak karena berdasarkan kajian kami 
bahwa isinya telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan nilai perlindungan bagi pekerja/buruh 
sebagaimana yang ada dalam UU 13 tahun 2003," tegas Ketua DPW KSPN Jateng, Nanang 
Setyono, Senin (5/10/2020). 

"Di tengah pandemi COVID-19 yang penularannya semakin tinggi dan butuh perhatian serius 
tapi justru DPR RI mengambil kesempatan dan memanfaatkan kondisi ini untuk terus membahas 
dan mempercepat pengesahan RUU cipta kerja," ungkapnya. 

"Sesuai informasi yang kami dapat, RUU cipta kerja akan disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, 
jika hal itu benar dan isinya masih seperti draf awal atau sudah berubah tapi substansinya tetep 
mendegradasi nilai perlindungan dan nilai kesejahteraan bagi buruh maka kami menyatakan 
keprihatinan atas nasib buruh di masa depan," tandas Nanang. 

Ia menegaskan bahwa DPW KSPN Jateng mengecam atas kebijakan DPR RI yang mengabaikan 
aspirasi rakyat (buruh) seluruh indonesia. (vit). 
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neutral - Salman (Ketua Umum FBTPI) Oleh karena itu, omnibus law harus dihentikan. Diskusi 
lebih lanjut harus dilakukan setelah pandemi ini berakhir ketika kita dapat berbicara dan 
berpartisipasi dengan bebas 

neutral - Husni Mubarok (Presiden FSPM) RUU Ciptaker justru akan mengurangi jaminan akan 
pekerjaan. Lalu memungkinkan pengusaha untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak 
dengan upah rendah dan pekerjaan outsourcing di semua sektor 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) yang selangkah lagi disahkan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (  DPR  ) menuai kritik dari sisi pembahasan dan isi. Sejumlah serikat pekerja 
meminta RUU Ciptaker tidak dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 Oktober nanti. Presiden Federasi 
Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Dwi Haryoto mengatakan perubahan 
fundamental undang-undang (UU) yang mempengaruhi nasib setiap warga negara tidak boleh 
dipaksakan. Apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 dan menghadapi krisis 
sebagai dampaknya. Sementara itu, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) 
menyatakan buruh tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam 
membahas RUU Cipatker. Padahal RUU ini akan mempengaruhi kehidupan warga negara, 
khususnya buruh, dalam beberapa dekade ke depan. 

 

GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MINTA RUU CIPTAKER TIDAK DIBAWA KE RAPAT 
PARIPURNA 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) yang selangkah lagi disahkan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (  DPR  ) menuai kritik dari sisi pembahasan dan isi. Sejumlah serikat pekerja 
meminta RUU Ciptaker tidak dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 Oktober nanti. 
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Presiden Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Dwi Haryoto mengatakan 
perubahan fundamental undang-undang (UU) yang mempengaruhi nasib setiap warga negara 
tidak boleh dipaksakan. Apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 dan 
menghadapi krisis sebagai dampaknya. 

Sementara itu, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) menyatakan buruh 
tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam membahas RUU Cipatker. 
Padahal RUU ini akan mempengaruhi kehidupan warga negara, khususnya buruh, dalam 
beberapa dekade ke depan. 

"Oleh karena itu, omnibus law harus dihentikan. Diskusi lebih lanjut harus dilakukan setelah 
pandemi ini berakhir ketika kita dapat berbicara dan berpartisipasi dengan bebas," tegas Ketua 
Umum FBTPI Salman. 

Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) menyebut RUU Ciptaker memberikan janji semua akan 
tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa depan. Presiden FSPM Husni Mubarok 
mempertanyakan pekerjaan seperti apa yang diciptakan. 

"RUU Ciptaker justru akan mengurangi jaminan akan pekerjaan. Lalu memungkinkan pengusaha 
untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak dengan upah rendah dan pekerjaan 
outsourcing di semua sektor," terangnya. 

Gabungan serikat pekerja itu menyatakan lima sikap terkait RUU Ciptaker. Pertama, 
menghentikan pembahasan RUU Ciptaker, serta tidak dibawa dan disahkan menjadi UU dalam 
Rapat Paripurna. Kedua, memastikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak 
boleh diubah atau dikurangi. 

Ketiga, merundingkan kembali dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja untuk 
mencapai dna membahas masalah yang tidak ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Keempat, 
memastikan pasal-pasal di dalam subklaster ketenagalistrikan yang sudah ada putusan dari 
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dihidupkan kembali. (kri). 
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positive - Husni Mubarok (Presiden Federasi Serikat Pekerja Mandiri) RUU Cipta Kerja 
memberikan janji semu akan tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa depan. Pekerjaan 
macam apa yang diciptakan? 

negative - Husni Mubarok (Presiden Federasi Serikat Pekerja Mandiri) Pekerjaan ini adalah 
pekerjaan yang tidak permanen yang didasarkan pada rasa takut untuk mendapatkan pekerjaan 
kontrak berikutnya 

neutral - Subono (Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia) Kita 
tidak dapat pulih secara ekonomi dengan dasar upah murah dan pekerjaan yang tidak terjamin. 
Hanya pembelanjaan domestik dengan dasar pekerjaan tetap dan upah layak yang dapat 
membantu Indonesia pulih dari pandemi 

negative - Dwi Haryoto (Presiden Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM)) 
Bahwa perubahan besar pada hukum membutuhkan perdebatan dan diskusi dalam situasi atau 
lingkungan yang memungkinkan adanya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan 
kebebasan berekspresi. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hal ini tidak mungkin 
dilakukan 

 

Ringkasan 

Presiden Federasi Serikat Pekerja Mandiri (  FSPM  ), Husni Mubarok mengatakan Rancangan 
Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  hanya memberikan janji semu pekerjaan. 
Husni menyebut RUU tersebut justru mengurangi jaminan akan pekerjaan.   Husni menyatakan 
RUU Ciptaker juga membuka peluang pengusaha untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja 
kontrak dengan upah rendah dan pekerjaan outsourcing di semua sektor. Oleh karena itu FSPM, 
FSBMM, SERBUK, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), dan Federasi Serikat Pekerja Pulp 
dan Kertas Indonesia (FSP2KI) siap untuk melakukan perlawanan bersama-sama menolak 
Omnibus Law Ciptaker. 
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BURUH SEBUT OMNIBUS LAW CIPTAKER BERI JANJI SEMU 

Presiden Federasi Serikat Pekerja Mandiri (  FSPM  ), Husni Mubarok mengatakan Rancangan 
Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  hanya memberikan janji semu pekerjaan. 
Husni menyebut RUU tersebut justru mengurangi jaminan akan pekerjaan. 

"RUU Cipta Kerja memberikan janji semu akan tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa 
depan. Pekerjaan macam apa yang diciptakan?" kata Husni dalam keterangan tertulis, Senin 
(5/10). 

Husni menyatakan RUU Ciptaker juga membuka peluang pengusaha untuk mengeksploitasi lebih 
banyak pekerja kontrak dengan upah rendah dan pekerjaan outsourcing di semua sektor. 

Selain itu, kata Husni, sekalipun tersedia pekerjaan, pekerjaan tersebut hanya memberikan upah 
rendah yang terjamin, tapi tanpa ada masa depan. 

"Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak permanen yang didasarkan pada rasa takut untuk 
mendapatkan pekerjaan kontrak berikutnya," ujarnya. 

Senada, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia, Subono 
menyatakan pekerjaan baru yang dijanjikan lewat Omnibus Law ini bukanlah pekerjaan nyata. 
Menurutnya, pekerjaan yang tersedia berupah murah dan bersifat sementara. 

Subono menyatakan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19) memang 
membutuhkan percepatan pemulihan, namun tak datang dari investasi asing yang masuk ke 
Indonesia untuk mengeksploitasi tenaga kerja outsourcing, mengambil sumber daya alam, dan 
merusak lingkungan.. 

"Kita tidak dapat pulih secara ekonomi dengan dasar upah murah dan pekerjaan yang tidak 
terjamin. Hanya pembelanjaan domestik dengan dasar pekerjaan tetap dan upah layak yang 
dapat membantu Indonesia pulih dari pandemi," ujarnya. 

Sementara itu Presiden Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Dwi Haryoto 
mengatakan perubahan fundamental dari undang-undang yang mempengaruhi hidup orang 
banyak tak boleh dipaksakan di tengah kondisi pandemi dan krisis saat ini. 

"Bahwa perubahan besar pada hukum membutuhkan perdebatan dan diskusi dalam situasi atau 
lingkungan yang memungkinkan adanya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan 
kebebasan berekspresi. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hal ini tidak mungkin 
dilakukan," ujarnya. 

Oleh karena itu FSPM, FSBMM, SERBUK, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), dan 
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) siap untuk melakukan perlawanan 
bersama-sama menolak Omnibus Law Ciptaker. 

Mereka mendesak DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law Ciptaker dan tak mengesahkan 
RUU tersebut dalam rapat paripurna DPR. Aliansi buruh ini juga mendukung agenda mogok 
nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020. 

DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU Ciptaker pada tingkat I atau saat di 
Badan Legislasi (Baleg) Sabtu (3/10) malam. Tujuh fraksi, PDIP, Golkar Gerindra, PKB, NasDem, 
PAN, PPP setuju RUU dibawa ke tingkat paripurna, sementer dua fraksi, Demokrat dan PKS 
menolak. 

Meskipun mendapat penolakan dari dua fraksi, RUU Ciptaker tetap akan dibawa ke Paripurna 
pada 8 Oktober mendatang untuk disahkan. (tim/fra). 
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Narasumber 

positive - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia) Mogok nasional dilakukan di lingkungan perusahaan, dengan protokol 
kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker 

negative - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia) Seperti ketika buruh setiap hari datang ke perusahaan. Bedanya, kali ini 
buruh datang untuk melakukan aksi [mogok] 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI 
mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan 
sesuai dengan isi UU 13/2003 

 

Ringkasan 

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Kahar 
S Cahyono  mengatakan bahwa rencana adanya mogok nasional terkait penolakan disahkannya  
RUU Cipta Kerja  terutama klaster ketenagakerjaan. 

Kahar menambahkan bahwa nantinya mogok nasional akan dilakukan di lingkungan perusahaan. 
Lantaran masih di tengah pandemi Covid-19, Kahar menyebut penerapan protokol kesehatan 
tetap diutamakan nantinya. 

 

TOLAK RUU CIPTA KERJA, KSPI: MOGOK KERJA DILAKUKAN DI LINGKUNGAN 
PERUSAHAAN 

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Kahar 
S Cahyono  mengatakan bahwa rencana adanya mogok nasional terkait penolakan disahkannya  
RUU Cipta Kerja  terutama klaster ketenagakerjaan. 
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Kahar menambahkan bahwa nantinya mogok nasional akan dilakukan di lingkungan perusahaan. 
Lantaran masih di tengah pandemi Covid-19, Kahar menyebut penerapan protokol kesehatan 
tetap diutamakan nantinya. 

"Mogok nasional dilakukan di lingkungan perusahaan, dengan protokol kesehatan seperti jaga 
jarak dan menggunakan masker," jelas Kahar saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (4/10). 

Nantinya dijelaskan Kahar buruh/pekerja akan tetap datang ke perusahaan seperti biasanya 
namun, bedanya pekerja akan melakukan mogok bekerja. 

"Seperti ketika buruh setiap hari datang ke perusahaan. Bedanya, kali ini buruh datang untuk 
melakukan aksi [mogok]," imbuhnya. 

Kembali ditekankan Kahar bahwa penerapan protokol kesehatan guna menekan penyebaran 
Covid-19 akan sangat diutamakan dalam pelaksanaan mogok nasional nantinya. 

Mogok nasional dilakukan lantaran bentuk menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI dimana 
akan mengesahkan  RUU Cipta Kerja  dalam sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh 
indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law  RUU 
Cipta Kerja  dan akan Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No 
9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak 
Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  . 

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU 
no 21/2000 utamanya pada pasal 4. Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak 
sipil dan politik masyarakat. 

Said menyebut, mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh, bahkan diungkapnya, 
rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor 
industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, 
elektronik, farmasi, dan lainnya. 

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu 
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata 
Said Iqbal. 
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negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Sebetulnya ada 
peluang korupsi atau abuse of power setidak-tidaknya di dalam RUU ini. Saya ambilkan contoh 
kecil saja yaitu memberikan wewenang kepada polisi untuk memberikan izin usaha dan 
pengawasan terhadap bidang usaha jasa pengamanan 

positive - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Jadi nampaknya 
peraturan kepolisian mengenai PAM Swakarsa itu memang persiapan untuk disahkannya RUU 
Omnibus Law Cipta Kerja dan itu seiring sejalan isinya 

neutral - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Kalau kita tahu mau 
ada penyederhanaan izin usaha kok jasa pengamanan diberikan kepada kepolisian? Dan ini 
adalah conflict of interest karena kepolisian yang memberikan izin usaha, kepolisian yang melatih 
menurut Undang-Undang Kepolisian dan dia yang mengawasi 

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Ketika nanti ada 
konflik-konflik agraria dengan masyarakat adatz ada konflik dengan buruh dan satpam berada 
di garda terdepan memukul dan lain-lainnya, lapornya ke polisi. Dan pengalaman kami tanpa 
peraturan ini saja sudah sulit mendorong laporan-laporan masyarakat ditindaklnjuti oleh 
kepolisian bahkan untuk diterima, dicatat apalagi nanti kalau ada konflik kepentingan seperti ini 

 

Ringkasan 

Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah 
menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI. 

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)  Asfinawati  menyoroti potensi adanya abuse 
of power dalam RUU tersebut. 

Ia mencontohkan, kewenangan kepolisian untuk memberikan izin usaha dan pengawasan 
terhadap bidang usaha jasa pengamanan. 
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YLBHI SOROTI PELUANG KORUPSI DALAM RUU CIPTA KERJA 

Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah 
menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI. 

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)  Asfinawati  menyoroti potensi adanya abuse 
of power dalam RUU tersebut. 

Ia mencontohkan, kewenangan kepolisian untuk memberikan izin usaha dan pengawasan 
terhadap bidang usaha jasa pengamanan. 

Kewenangan tersebut terdapat pada pasal 15 ayat 2 huruf f yang berbunyi memberikan izin 
operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan yang 
akan ditambahkan wewenangnya bagi kepolisian untuk terlibat dalam pemberian izin usaha. 

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi 
dan Rasa Keadilan Sosial', Minggu (4/10/2020) malam. 

"Sebetulnya ada peluang korupsi atau abuse of power setidak-tidaknya di dalam RUU ini. Saya 
ambilkan contoh kecil saja yaitu memberikan wewenang kepada polisi untuk memberikan izin 
usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha jasa pengamanan," kata  Asfinawati  . 

"Jadi nampaknya peraturan kepolisian mengenai PAM Swakarsa itu memang persiapan untuk 
disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan itu seiring sejalan isinya," imbuhnya. 

Asfinawati mengingatkan substansi dibuat  RUU Cipta Kerja  untuk memudahkan investasi dan 
menyederhanakan perizinan berusaha. 

Adanya pemberian kewenangan tersebut kepada kepolisian justru tidak sesuai dengan semangat 
awal pembuatan  RUU Cipta Kerja  . 

"Kalau kita tahu mau ada penyederhanaan izin usaha kok jasa pengamanan diberikan kepada 
kepolisian? Dan ini adalah conflict of interest karena kepolisian yang memberikan izin usaha, 
kepolisian yang melatih menurut Undang-Undang Kepolisian dan dia yang mengawasi," ucapnya. 

Lebih lanjut, dia khawatir jika nanti ada konflik kepentingan, masyarakat akan menjadi korban 
lantaran sulit untuk ditindaklanjuti di kepolisian. 

"Ketika nanti ada konflik-konflik agraria dengan masyarakat adatz ada konflik dengan buruh dan 
satpam berada di garda terdepan memukul dan lain-lainnya, lapornya ke polisi. Dan pengalaman 
kami tanpa peraturan ini saja sudah sulit mendorong laporan-laporan masyarakat ditindaklnjuti 
oleh kepolisian bahkan untuk diterima, dicatat apalagi nanti kalau ada konflik kepentingan seperti 
ini," katanya. 

Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I yang digelar DPR dan pemerintah pada Sabtu 
(3/10/2020) menghasilkan kesepakatan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan 
dibawa ke rapat paripurna. 

Dalam rapat itu, diketahui hanya dua fraksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker 
yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).. 
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Narasumber 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) RUU Cipta Kerja disetujui untuk 
pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya (Sidang Paripurna DPR) 

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, 
tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dasar hukum mogok 
nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No. 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan 

neutral - Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) Apabila ada demo 
tetap melakukan protokol COVID-19, sesuai arahan pemerintah. (Terkait sanksi) tentunya akan 
dikembalikan sesuai dengan peraturan dan policy perusahaan masing-masing dalam 
pengaturannya 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Yang harus diingat juga terkait dengan 
ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 
pelanggarannya 

 

Ringkasan 

Pemerintah dan DPR kompak mengebut finalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang atau  
RUU Cipta Kerja  . Dalam pembahasan akhir yang berlangsung Sabtu (3/10) malam, Badan 
Legislasi atau Baleg  DPR  dan pemerintah akhirnya menyetujui pengambilan keputusan tingkat 
I atas RUU Cipta Kerja itu. 

Dalam pengambilan keputusan tersebut, ada tujuh fraksi DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja 
untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. 
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PERJALANAN RUU CIPTA KERJA JELANG PENGESAHAN OLEH DPR 

Pemerintah dan DPR kompak mengebut finalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang atau  
RUU Cipta Kerja  . Dalam pembahasan akhir yang berlangsung Sabtu (3/10) malam, Badan 
Legislasi atau Baleg  DPR  dan pemerintah akhirnya menyetujui pengambilan keputusan tingkat 
I atas RUU Cipta Kerja itu. 

Dalam pengambilan keputusan tersebut, ada tujuh fraksi DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja 
untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. 

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya (Sidang 
Paripurna DPR)," kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, Sabtu (3/10). "Tujuh fraksi 
menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat 
Paripurna," lanjutnya. 

Tujuh fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai 
Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN. Sedangkan dua fraksi yang 
menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. 

Rencana pengesahan RUU Cipta Kerja oleh  DPR  itu direspons rencana aksi mogok kerja dan 
unjuk rasa oleh sebagian serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja. Hal ini didasari 
ketidaksetujuan mereka terhadap  RUU Cipta Kerja  . 

"Dasar hukum mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No. 9 
tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan 
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal. 

Menurutnya, rencana mogok para buruh akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang 
tersebut. Mereka rencananya akan mogok kerja mulai pada 6-8 Oktober 2020. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P. Roeslani, mengatakan kalangan 
dunia usaha berkomitmen untuk tetap bekerja. Ia memastikan pabrik akan tetap beroperasi. 
Rosan mengingatkan buruh yang nekat mogok kerja pada hari tersebut akan dikenakan sanksi. 

"Apabila ada demo tetap melakukan protokol COVID-19, sesuai arahan pemerintah. (Terkait 
sanksi) tentunya akan dikembalikan sesuai dengan peraturan dan policy perusahaan masing-
masing dalam pengaturannya," kata Rosan kepada  kumparan  , Minggu (4/10). 

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo juga telah mengeluarkan edaran ke kalangan 
pengusaha dan pekerja/ buruh, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang 
ketenagakerjaan, serta situasi pandemi virus corona. "Yang harus diingat juga terkait dengan 
ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 
pelanggarannya," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani. 

RUU Cipta Kerja  DPR  Buruh  Pengusaha2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 
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Narasumber 

negative - Jokowi (Presiden) Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu 
oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) 

negative - Jokowi (Presiden) Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, 
eselon IV, apa tidak kebanyakan? 

negative - Jokowi (Presiden) Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, 
eselon IV, apa tidak kebanyakan? 

neutral - Jokowi (Presiden) Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti 
dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi 

neutral - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)) Berita tentang rencana 
pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan Wamen Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah itu tidak benar (4 Oktober 2020) 

negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)) Sampai saat ini tidak ada 
Rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen 

 

Ringkasan 

Presiden  Jokowi  berencana untuk kembali mengangkat dua wakil menteri (wamen) baru di dua 
kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan 
UKM. 

Dengan begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM 
(  Menkop  UKM) Teten Masduki bakal memiliki Wamen untuk membantu kerja mereka di 
pemerintahan. 

Untuk penetapan jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. 
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GEMUK WAMEN DI PEMERINTAHAN JOKOWI 

Presiden  Jokowi  berencana untuk kembali mengangkat dua wakil menteri (wamen) baru di dua 
kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan 
UKM. 

Dengan begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM 
(  Menkop  UKM) Teten Masduki bakal memiliki Wamen untuk membantu kerja mereka di 
pemerintahan. 

Untuk penetapan jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 23 September 2020, disebutkan pada Bab I Pasal I 
ayat (1), Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. Ayat (2), Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Menteri. 

"Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai 
dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden pada Pasal 
2 ayat (1) dan (2)," seperti dikutip  kumparan  , Minggu (4/10). 

Jabatan ini merupakan baru bagi dua kementerian tersebut. Itu artinya, dua kursi wamen ini 
akan menambah gemuk struktur organisasi di pemerintahan. Padahal, pada pelantikannya 
sebagai Presiden Periode 2019-2024, Jokowi mengatakan bakal memangkas birokrasi di 
pemerintahannya. 

"  Eselonisasi  harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak 
kebanyakan?" kata Jokowi saat pidato pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Minggu (20/10). 

Jokowi juga meminta tingkatan eselon dipangkas menjadi dua level. Yakni diganti dengan 
jabatan fungsional. Birokrasi dipangkas karena menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. 

"Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang 
menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegasnya. 

Usai Jokowi mengumumkan keputusan itu, beberapa kementerian pun langsung 
menerapkannya. Salah satunya Kementerian PUPR yang memangkas 1.300 jabatan Eselon IV 
pada November 2019. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kala itu mengatakan jumlah pejabat Kementerian PUPR yang 
ada di eselon IV mencapai 1.300 orang. Pejabat ini tersebar di pusat dan balai-balai PUPR di 
daerah. 

Dengan pemangkasan, maka 1.300 pejabat eselon IV Kementerian PUPR akan berubah jabatan 
menjadi fungsional. Adapun seluruh pejabat eselon IV seluruh lembaga dan kementerian yang 
ada di Indonesia 327.771 orang dan eselon V sebanyak 14.430 orang. 

Selain itu, pada Desember 2019 lalu Jokowi juga pernah mengangkat Wakil Kepala Staf 
Kepresidenan (KSP) untuk mendampingi Moeldoko. Jabatan itu ditetapkan Jokowi dua bulan 
setelah dia memutuskan memangkas eselon III dan IV. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah rencana pengangkatan Wakil 
Menteri baru untuk mendampingi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri 
Koperasi dan UKM (  Menkop  UKM) Teten Masduki. 
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"Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan 
Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar (4 Oktober 2020)," kata Pratikno 
dalam keterangannya, Minggu (4/10). 

Ia menegaskan, setelah pelantikan Wamen oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Oktober 2019, 
tidak ada lagi Rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen yang baru. 

"Sampai saat ini tidak ada Rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen," katanya. 

Namun, Mensesneg tidak menyinggung soal ditandatanganinya Perpres 95 dan Perpres 96 yang 
memuat jabatan Wakil Menteri di Kemnaker dan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Pengangkatan 12 Wamen di Kabinet Indonesia Maju sempat digugat Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gugatan bernomor 80/PUU-XVII/2019 itu diajukan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan 
Konstitusi (  FKHK  ), Bayu Segara. 

Melalui kuasa hukumnya, Victor Santoso  Tandiasa  , pemohon mempersoalkan pengangkatan 
12 wamen tersebut. Victor menyatakan 12 wamen Jokowi itu merugikan kliennya sebagai salah 
satu pembayar pajak. Menurutnya, 12 wamen tersebut  memboroskan  APBN. 

Diketahui 12 Wamen yang ditunjuk Jokowi ialah Budi Gunadi Sadikin (Wamen BUMN), Wahyu 
Sakti Trenggono (  Wamenhan  ), Zainut Tauhid  Sa'adi  (Wamenag), Angela  Herliani  
Tanoesoedibjo (  Wamenpar  Ekraf  ). 

Selain itu ada Surya Tjandra (Wamen Agraria),  Wempi  Wetipo  (Wamen PUPR), Kartika 
Wirjoatmodjo (Wamen BUMN), Mahendra Siregar (Wamenlu), Alue Dohong (Wamen LHK), Budi 
Arie Setiadi (  Wamendes  PDTT), Jerry Sambuaga (  Wamendag  ), dan Suahasil Nazara (  
Wamenkeu  ). 

Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan wakil menteri Kabinet Indonesia Kerja periode 
2014-2019 yang hanya diisi tiga orang. 

Wakil Menteri Jokowi  Jokowi2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Narasumber 

negative - Hinca Pandjaitan (Anggota Fraksi Partai Demokrat) Fraksi Demokrat menyatakan 
menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai, banyak hal yang harus 
dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru 

negative - Ledia Hanifa (Anggota Fraksi PKS) RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan 
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien mudah dan pastinya dengan ada penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik 

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Kita melihat yang 
duduk di Senayan sana hari ini bukan wakil-wakil rakyat, tapi mereka adalah wakil-wakil 
pengusaha. Bukan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka adalah wakil-wakil pemodal 

neutral - Perwakilan (Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria) Pada 6, 7, 8 Oktober 
2020 ini Gebrak dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia menyerukan aksi nasional 
pemogokan umum rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Pembahasan  Omnibus Law  RUU Cipta telah diselesaikan  DPR  dan  pemerintah  pada Sabtu 
(3/10/2020) malam. 

RUU Cipta Kerja  , kini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang melalui 
rapat paripurna DPR. 

Meski belum ada jadwal resmi, tetapi yang pasti DPR akan memasuki masa reses pada 9 Oktober. 
Artinya DPR akan menggelar rapat paripurna sebelum tanggal tersebut. 

 



 

806 
 

SELANGKAH MENUJU PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA DAN SUARA RAKYAT YANG 
DIABAIKAN... 

Pembahasan  Omnibus Law  RUU Cipta telah diselesaikan  DPR  dan  pemerintah  pada Sabtu 
(3/10/2020) malam. 

RUU Cipta Kerja  , kini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang melalui 
rapat paripurna DPR. 

Meski belum ada jadwal resmi, tetapi yang pasti DPR akan memasuki masa reses pada 9 Oktober. 
Artinya DPR akan menggelar rapat paripurna sebelum tanggal tersebut. 

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi 
yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. 

Dua fraksi itu, yakni PKS dan Partai Demokrat yang menyatakan menolak RUU Cipta Kerja 
disahkan menjadi undang-undang. 

Anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menganggap RUU Cipta Kerja tidak memiliki 
nilai kegentingan di tengah dampak pandemi Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia. 

Selain itu, ia berpendapat RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak-hak pekerja dan 
pembahasannya sejak awal cacat prosedur. 

"Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat 
menilai, banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak 
perlu terburu-buru," ujar dia. 

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa sependapat dengan Hinca. Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja 
karena pembahasannya dinilai tidak sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini. 

Pelibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga dikatakan minim. 

"RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi," kata Ledia. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan, 
hadirnya RUU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. 

RUU Cipta Kerja dinilai akan mempermudah proses perizinan dan masuknya investasi di Tanah 
Air. Hasilnya, akan banyak pembukaan lapangan kerja. 

"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan 
pemerintahan akan lebih efisien mudah dan pastinya dengan ada penerapan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga melalui siaran 
pers, Minggu (4/10/2020). 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyebut, pembentukan Omnibus 
Law RUU Cipta Kerja sangat mengabaikan kepentingan rakyat. 

Proses pembentukan RUU ini dilaksanakan secara tertutup, sembunyi-sembunyi serta 
diskriminatif karena hanya melibatkan kelompok pengusaha dan sebaliknya mengabaikan warga. 

DPR disebut bukan lagi wakil rakyat, melainkan wakil pemodal dan pengusaha. 

"Kita melihat yang duduk di Senayan sana hari ini bukan wakil-wakil rakyat, tapi mereka adalah 
wakil-wakil pengusaha. Bukan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka adalah wakil-wakil pemodal," 
kata Arif dalam sebuah konferensi pers daring, Minggu (4/10/2020). 
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Menurut dia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan berdampak luas pada berbagai aspek 
kehidupan masyarakat. 

Karena itu, ia berpendapat RUU Cipta Kerja merupakan bentuk kejahatan konstitusi. 

Berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat 
(Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah menyerukan aksi mogok nasional pada 6, 7, dan 8 Oktober 
2020. 

Puncaknya, pada 8 Oktober akan digelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan 
pemerintah daerah masing-masing kota. 

"Pada 6, 7, 8 Oktober 2020 ini Gebrak dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia 
menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat Indonesia," kata Perwakilan Gebrak yang 
juga Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dalam konferensi 
pers daring, Minggu (4/10/2020). 

Aksi nasional ini bakal mengusung satu tuntutan, yakni meminta DPR dan pemerintah 
membatalkan  omnibus law  seluruhnya. Sidang paripurna DPR diminta untuk tidak mengesahkan 
dan mengundangkan RUU Cipta Kerja. 

Keberadaan Omnibus Law dinilai akan memperburuk kondisi kerja di Indonesia, upah murah, 
memudahkan PHK dan merusak lingkungan. 

 

 

 

  



 

808 
 

Judul Buruh Jateng: Kami Akan Lawan Rencana DPR Sahkan RUU Ciptaker 
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Narasumber 

negative - Nanang Setyono (Ketua DPR KSPN Jateng) Kami akan terus melakukan perlawanan 
dan menolak atas disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut dengan cara melakukan aksi 

negative - Nanang Setyono (Ketua DPR KSPN Jateng) Mengecam atas kebijakan DPR RI yang 
mengabaikan aspirasi rakyat seluruh Indonesia 

negative - Nanang Setyono (Ketua DPR KSPN Jateng) Sungguh tidak memiliki hati nurani DPR 
dan pemerintah jika tetap memaksakan mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sejak 
lahir cacat dan di tolak oleh seluruh buruh yang notabene bagian dari rakyat Indonesia 

positive - Nanang Setyono (Ketua DPR KSPN Jateng) Tujuan dibentuknya sebuah undang-
undang untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (  KSPN  ) Jawa Tengah akan melakukan perlawanan atas 
langkah DPR yang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta 
Kerja  dalam Rapat Paripurna, Kamis 8 Oktober 2020. Ketua DPR KSPN Jateng, Nanang Setyono 
menyatakan DPR maupun pemerintah sudah tak peduli nasib buruh karena berencana 
mengesahkan RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna mendatang. Menurutnya, nasib buruh akan 
semakin memprihatinkan pada masa mendatang. 

 

BURUH JATENG: KAMI AKAN LAWAN RENCANA DPR SAHKAN RUU CIPTAKER 

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (  KSPN  ) Jawa Tengah akan melakukan perlawanan atas 
langkah DPR yang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta 
Kerja  dalam Rapat Paripurna, Kamis 8 Oktober 2020. 
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"Kami akan terus melakukan perlawanan dan menolak atas disahkannya RUU Cipta Kerja 
tersebut dengan cara melakukan aksi," kata Ketua DPR KSPN Jateng, Nanang Setyono dalam 
keterangan tertulis, Senin (5/10). 

Nanang menyatakan DPR maupun pemerintah sudah tak peduli nasib buruh karena berencana 
mengesahkan RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna mendatang. Menurutnya, nasib buruh akan 
semakin memprihatinkan pada masa mendatang. 

"Mengecam atas kebijakan DPR RI yang mengabaikan aspirasi rakyat seluruh Indonesia," 
ujarnya. 

Nanang menyebut DPR maupun pemerintah mengambil kesempatan dan memanfaatkan kondisi 
pandemi virus corona untuk terus membahas RUU Ciptaker hinga akhirnya menyepakati 
membawa rancangan tersebut untuk disepakati di tingkat paripurna. 

"Sungguh tidak memiliki hati nurani DPR dan pemerintah jika tetap memaksakan mengesahkan 
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sejak lahir cacat dan di tolak oleh seluruh buruh yang 
notabene bagian dari rakyat Indonesia," katanya. 

Nanang mengatakan pihaknya sejak awal sudah menolak keberadaan RUU Ciptaker. 
Berdasarkan kajian pihaknya, isi RUU tersebut telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan 
perlindungan buruh sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 

"Tujuan dibentuknya sebuah undang-undang untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan 
bagi masyarakat," ujarnya. 

DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU Ciptaker pada tingkat I atau saat di 
Badan Legislasi (Baleg) Sabtu (3/10) malam. Tujuh fraksi, PDIP, Golkar Gerindra, PKB, NasDem, 
PAN, PPP setuju RUU dibawa ke tingkat paripurna, sementara dua fraksi, Demokrat dan PKS 
menolak. 

Meskipun mendapat penolakan dari dua fraksi, RUU Ciptaker tetap akan dibawa ke Paripurna 
pada 8 Oktober mendatang untuk disahkan. 

Sejumlah elemen buruh telah menyerukan mogok nasional pada 6-8 Oktober. Selain kelompok 
buruh, para petani di sejumlah daerah juga akan turun aksi menolak RUU Ciptaker, yang 
merupakan kebijakan ambisius Presiden Joko Widodo pada periode keduanya ini. 

(tim/fra). 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak 
pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan 
penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan Program Pengembangan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai salah satu langkah 
strategis penanganan dampak Covid-19. 

"Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan 
perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta 
penurunan daya beli masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam 
keterangan di Jakarta, Minggu (4/10). 

 

PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan Program Pengembangan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai salah satu langkah 
strategis penanganan dampak Covid-19. 

"Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan 
perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta 
penurunan daya beli masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam 
keterangan di Jakarta, Minggu (4/10). 

Karena itu, kata Menaker Ida, Program JPS diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat 
dan pekerja yang ter-dampak ekonominya akibat pandemi. Program JPS di Kemenaker terdiri 
dari Program Tenaga Kerja Mandiri untuk 
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Penciptaan Wirausaha dan Padat Karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar 
terhindar atau mengurangi dampak dari pandemi. 

Program Penciptaan Wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 
melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. 

Selain itu terdapat Padat Karya, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat yang 
menyasar para penganggur dan setengah penganggur, melalui kegiatan pembangunan fasilitas 
umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. 

Menurut Ida, Program Padat Karya maupun Penciptaan Wirausaha adalah stimulus bagi 
masyarakat pelaku industri kecil untuk meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber 
daya alam dan sumber daya manusia. (Ant)-f 
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Narasumber 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Bukan hanya RUU Cipta Kerja yang kerap menjadi 
pro dan kontra, banyak yang saling berbeda persepsi di antara fraksi DPR ataupun dengan 
Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan adalah dinamika dari negara demokrasi 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut 
pandang yang ada, perubahan skala pesangon 19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan sebanyak 6 kali yang dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS 
Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat kondisi pandemi saat ini tentunya 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kalau pengusaha pergi dan dipersulit di masa p 
andemi saat ini, maka akan berdampak cukup signifikan dan berimbas pada minimnya lapangan 
pekerjaan nantinya 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai kontroversi dalam pembahasan omnibus law  RUU 
Cipta Kerja  merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam demokrasi. Menurut dia, p  erdebatan 
dan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa saja di parlemen.  Salah satu yang kerap 
diperdebatkan adalah klaster ketenagakerjaan. Dalam klaster itu, poin yang diperdebatkan 
antara lain soal besaran pesangon dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

 

WAKIL KETUA DPR HARAP BURUH PAHAMI KAITAN RUU CIPTA KERJA DAN 
SITUASI PANDEMI 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai kontroversi dalam pembahasan omnibus law  RUU 
Cipta Kerja  merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam demokrasi. Menurut dia, p  erdebatan 
dan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa saja di parlemen. 
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"Bukan hanya RUU Cipta Kerja yang kerap menjadi pro dan kontra, banyak yang saling berbeda 
persepsi di antara fraksi DPR ataupun dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan 
adalah dinamika dari negara demokrasi," kata Azis di Jakarta, Ahad, 4 Oktober 2029. 

Salah satu yang kerap diperdebatkan adalah klaster ketenagakerjaan. Dalam klaster itu, poin 
yang diperdebatkan antara lain soal besaran pesangon dan upah minimum kabupaten/kota 
(UMK). 

Azis menilai RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan itu sebetulnya memiliki kemajuan dari sisi 
pengupahan, dengan UMK bisa lebih besar dari upah minimum provinsi, disesuaikan dengan 
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan koefisiensi produktivitas. 

Namun, memang ada perubahan skema  pesangon  dalam klaster tersebut. 

Menurut Azis, itu sebetulnya untuk menyesuaikan dengan kegentingan global yang terjadi di 
masa pandemi Covid-19. 

Para pelaku usaha di dunia mengalami gejolak ekonomi yang cukup terpuruk karena adanya 
Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia. Akibatnya banyak pelaku usaha yang menjerit 
bahkan sampai ada yang bangkrut. 

"Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, perubahan skala pesangon 
19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali yang dilakukan 
pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat 
kondisi pandemi saat ini tentunya," kata Azis. 

Karena itu, politikus Golkar itu berharap para buruh dapat mengerti dan memahami kondisi 
tersebut. 

Jangan sampai, kata Azis, pelaku usaha dan investor yang ingin bangkit setelah pandemi, 
kemudian memilih negara lain, karena menilai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 
tumpang-tindih serta dapat menyulitkan mereka. 

"Kalau pengusaha pergi dan dipersulit di masa  p  andemi  saat ini, maka akan berdampak cukup 
signifikan dan berimbas pada minimnya lapangan pekerjaan nantinya," kata Azis. 

DPR sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan  omnibus law  RUU Cipta Kerja pada Sabtu, 
3 Oktober lalu. Dewan juga menyepakati RUU ini akan dibawa ke sidang paripurna 8 Oktober 
mendatang   . 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain para pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, 
ada sektor lain yang juga lain yang sangat membutuhkan bantuan subsidi gaji/upah ini. Mereka 
adalah para guru honorer dan guru agama. Maka Kemnaker akan menyerahkan sisa anggaran 
akan dikembalikan ke Bendahara Negara 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi Kami sampaikan bahwa subsidi 
gaji/upah adalah salah satu upaya kita bersama dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) akibat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, Kami berharap Bantuan Pemerintah Berupa 
Subsidi upah/gaji hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan primer misalnya sembako 
atau produk buatan dalam negeri dan UMKM kita 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Disampaikan program 
untuk guru honorer 1,8 juta. yang nanti akan dilaksanakan melalui kemendikbud dengan 
kebijakan sama dengan subsidi gaji, 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Selama ini sudah ada 
300 ribu melalui BPJS Jamsostek, 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan memberikan  BLT  subsidi gaji kepada guru honorer di Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Hingga saat ini, Kemnaker 
mencatat subsidi gaji tahap V telah dikirim kepada 578.230 pekerja pada 29 September 2020. 
Kemudian pada 30 September 2020 atau sehari kemudian, subsidi gaji diberikan lagi kepada 
40.358. 

 

SISA ANGGARAN SUBSIDI GAJI DIOPER KE GURU HONERER, SIMAK 4 FAKTANYA 

Pemerintah akan memberikan  BLT  subsidi gaji kepada guru honorer di Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). 
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Hingga saat ini, Kemnaker mencatat subsidi gaji tahap V telah dikirim kepada 578.230 pekerja 
pada 29 September 2020. Kemudian pada 30 September 2020 atau sehari kemudian, subsidi 
gaji diberikan lagi kepada 40.358. 

Berikut Fakta-Fakta Guru Honorer Dapat BLT Subsidi Gaji, Jakarta Senin (5/10/2020): 

1. Anggaran BLT Guru  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, anggaran BLT bagi 
guru honorer merupakan sisa yang tidak terpakai dari target penyaluran subsidi gaji yang 
harusnya diterima 15,7 juta pekerja. Sebab, hingga saat ini baru 12,4 juta data pekerja yang 
valid, sehingga ada sisa sekitar 3,3 juta peserta dari target sebanyak 15,7 juta pekerja. 

Pihaknya akan mengembalikan sisa anggaran ke Kementerian Keuangan untuk kemudian 
disalurkan kembali ke Kemendikbud dan Kemenag. 

"Selain para pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, ada sektor lain yang juga lain yang sangat 
membutuhkan bantuan subsidi gaji/upah ini. Mereka adalah para guru honorer dan guru agama. 
Maka Kemnaker akan menyerahkan sisa anggaran akan dikembalikan ke Bendahara Negara," 
kata Ida dalam video virtual. 

2. Subsidi Guru untuk Pemulihan Ekonomi Nasional  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
menyebut untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama itu langsung dengan 
Kemendikbud dan Kemenag sebagai leading sektor. 

"Sekali lagi Kami sampaikan bahwa subsidi gaji/upah adalah salah satu upaya kita bersama 
dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Oleh 
karenanya, Kami berharap Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi upah/gaji hendaknya digunakan 
untuk membeli kebutuhan primer misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri dan 
UMKM kita," tandasnya. 

3. 1,8 Juta Guru Honerer Ditransfer BLT 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan program perluasan 
Subsidi Upah untuk Guru Honorer, Perluasan Banpres Produktif dari Rp9 juta menjadi Rp15 juta, 
Beli Produk UMKM, dan Voucher Pariwisata. 

"Disampaikan program untuk guru honorer 1,8 juta. yang nanti akan dilaksanakan melalui 
kemendikbud dengan kebijakan sama dengan subsidi gaji," ujar Airlangga dalam video virtual. 

4. Skema Subsidi Gaji 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema subsidi gaji 
bagi guru itu serupa dengan subsidi gaji pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang akan disalurkan. 
Itu berarti, setiap guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama 
empat bulan, atau totalnya Rp2,4 juta. 

"Selama ini sudah ada 300 ribu melalui BPJS Jamsostek," katanya. 
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Sentimen Positif 

 
Narasumber 

positive - Supraptman (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati 
upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar 
baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja 

negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Pasal 88 C. Upah 
Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Lah terus formula 
kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya 
berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Kalau hanya 
pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen 

neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Sedangkan UMP Jawa 
Barat hanya Rp 1,81 juta 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-undang atau  RUU Cipta Kerja  kini tinggal menunggu pengesahan di 
Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan 
RUU paket  omnibus law  tersebut. 

Salah satu poin yang ditolak serikat  buruh  yaakni ketentuan menghilangkan ketentuan terkait  
upah minimum  sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewan penetapan  Upah 
Minimum  Kota/Kabupaten (  UMK  ) dan Upah Sektoral (UMSK). 

 

BURUH DIBAYAR LEBIH RENDAH DI RUU CIPTA KERJA? SIMAK PENJELASANNYA 

Rancangan Undang-undang atau  RUU Cipta Kerja  kini tinggal menunggu pengesahan di 
Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan 
RUU paket  omnibus law  tersebut. 
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Salah satu poin yang ditolak serikat  buruh  yaakni ketentuan menghilangkan ketentuan terkait  
upah minimum  sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewan penetapan  Upah 
Minimum  Kota/Kabupaten (  UMK  ) dan Upah Sektoral (UMSK). 

Dengan dihapuskannya UMK, maka otomatis skema upah minimum akan menggunakan standar 
Upah Minimum Provinsi (  UMP  ). Sebagai informasi, dalam aturan skema upah minimum yang 
diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah 
minimum terdiri dari UMK dan UMP. 

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan 
pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas 
perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH. KHL saat ini berlaku 60 item, sementara yang 
diusulkan oleh serikat buruh mencapai 78 item komponen. Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 90 UU 
Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
yang ditetapkan. 

Sementara itu dalam RUU Cipta Kerja  Omnibus Law  BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, 
disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G. 

"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari 
RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat 
pekerja," jelas Ketua Baleg  DPR  RI Supraptman dalam keterangan resminya seperti dikutip 
pada Senin (5/10/2020). 

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, mengungkapkan terdapat pasal 
yang dinilai dapat merugikan buruh/pekerja. Pertama, pasal 88C. Kahar menilai bunyi pasal itu 
berarti menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

Artinya, buruh yang saat ini upahnya mengacu upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 
atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dirugikan. 

"Pasal 88 C. Upah Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK," kata Kahar dikutip dari  Kontan. 

Sebagai perbandingan, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, Kota Bekasi Rp 
4.589.708, Kabupaten Bekasi Rp. 4.498.961, dan Kota Depok Rp 4.202.105. 

Kemudian pasal 88D ayat (1), disebutkan formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan 
pertumbuhan ekonomi. Artinya, penetapan formula ini lebih buruk daripada penetapan kenaikan 
upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 

"Lah terus formula kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, 
yang kenaikannya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Kahar. Sebagai contoh, 
kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen. 

Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi 
pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. 

"Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen," ungkap dia. 

Sebagai informasi, berikut bunyi Pasal 88C yang akan ditambahkan ke dalam UU nomor 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law cipta kerja. 

Pasal 88C  (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. 

(2)  Upah minimum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. 
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Kemudian pasal 88D  Pasal 88D  (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C 
ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:  
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt). 

"Sedangkan UMP Jawa Barat hanya Rp 1,81 juta," ucap dia. 

Dalam penetapan pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema yang biasa diterapkan. 
Pemilihan skema ini yang kemudian memengaruhi besaran upah yang diterima pekerja dari 
pengusaha. 

Besarannya juga sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan 
dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya. 

Upah minimum yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap 
tahun sekali. Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan 
pekerja atau lebih dikenal dengan tripartit. 

Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR). Meski sering jadi 
pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak 
lagi digunakan. 

Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini 
kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 
2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi. 

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya 
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. 

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan 
hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK. Meski dalam praktiknya tak lagi 
digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh 
sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK. 

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat 
I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum 
menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari 
UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. 

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah 
minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan 
oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota. 

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur 
menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut. 

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum 
Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. 

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) 
Kabupaten/Kota. Sebelumnya, sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral 
Regional Tingkat I. 
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Ringkasan 

Sejumlah poin dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (  Ciptaker  ) 
yang akan disahkan DPR pada Rapat Paripurna dalam waktu dekat dinilai merugikan buruh. 

Sebelumnya, Dewan dan Pemerintah menyepakati RUU ini dalam Raker Pengambilan Keputusan 
Tingkat I di DPR pada Sabtu (3/10) malam. Ragam ketentuan kontroversial yang merugikan 
rakyat turut mewarnainya. 

 

7 ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW: PESANGON HINGGA HAK CUTI 

Sejumlah poin dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (  Ciptaker  ) 
yang akan disahkan DPR pada Rapat Paripurna dalam waktu dekat dinilai merugikan buruh. 

Sebelumnya, Dewan dan Pemerintah menyepakati RUU ini dalam Raker Pengambilan Keputusan 
Tingkat I di DPR pada Sabtu (3/10) malam. Ragam ketentuan kontroversial yang merugikan 
rakyat turut mewarnainya. 

Beragam protes dan aksi muncul sebagai reaksi atas kesepakatan ini, salah satunya dari 
golongan para buruh di tanah air. Mereka bahkan bakal melakoni aksi mogok nasional bilamana 
kesepakatan RUU Ciptaker ini terus dibahas dan bakal diundangkan menjadi UU. 

Bahkan, disebutkan sebanyak dua juta buruh dari sekitar 10 ribu perusahaan di 25 Provinsi yang 
akan melakukan aksi mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun membeberkan alasan mengapa beberapa poin 
dalam RUU Ciptaker ini harus disoroti dan kemudian ditolak sebab dinilai merugikan kaum buruh. 

Pertama, RUU Ciptaker menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah 
minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan 
syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda. 

Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK 
dilakukan di tingkat nasional. 
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Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan 
dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak 
atau kontrak seumur hidup. 

Keempat, karyawan kontrak dan  outsourcing  seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi 
masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. 

Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para 
buruh . 

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi 
Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan 
menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah 
buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh. 

Foto: Astari Kusumawardhani  Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan 
karena adanya kontrak seumur hidup. 

Dalam pembahasan RUU Kontroversial ini, sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan 
pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (8/10) 
mendatang, sementara dua fraksi lainnya menolak. 

Adapun, tujuh fraksi yang menyetujui RUU ini dibahas pada tingkat selanjutnya yaitu PDIP, 
Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi yang menyampaikan 
penolakan pengesahan RUU Ciptaker itu adalah Partai Demokrat dan PKS. 

(khr/arh). 
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Narasumber 

neutral - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)) Ini 
kerja yang nampaknya bisa terlihat super kilat karena atas nama pesanan tertentu 

neutral - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)) 
Pemesan rupanya adalah mereka yang justru sedang menunggu manis di ujung lorong, mereka 
yang sudah siap dengan brankas jumbo demi menyimpan hasil keuntungan dari manisnya 
peraturan yang memihak mereka 

negative - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)) 
Bahkan untuk mengesahkan RUU di tingkat Baleg, mereka memanfaatkan malam nan romantis 
bagi para remaja yakni malam minggu 

negative - Lucius Karus (Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)) Kerja 
cepat atas permintaan pihak tertentu yang ditunjukkan Baleg menjelaskan juga kenapa prestasi 
DPR di bidang legislasi tak pernah terlihat membaik 

 

Ringkasan 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik keras 
Badan Legislasi (Baleg) DPR yang cepat menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja. 
Menurutnya, RUU ini cepat selesai karena adanya pesanan dari sejumlah pihak.  Pihak pemesan 
untuk saat ini, kata Lucius, bukanlah rakyat atau buruh. Di mana pada gilirannya nanti, keduanya 
akan menjadi pihak yang paling terdampak langsung atas RUU yang disepakati Baleg dan 
Pemerintah. 

 

FORMAPPI: RUU CIPTAKER CEPAT SELESAI KARENA ADANYA PESANAN 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik keras 
Badan Legislasi (Baleg) DPR yang cepat menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja. 
Menurutnya, RUU ini cepat selesai karena adanya pesanan dari sejumlah pihak. 
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"Ini kerja yang nampaknya bisa terlihat super kilat karena atas nama pesanan tertentu," ujar 
Lucius kepada Republika, Ahad (4/10). 

Pihak pemesan untuk saat ini, kata Lucius, bukanlah rakyat atau buruh. Di mana pada gilirannya 
nanti, keduanya akan menjadi pihak yang paling terdampak langsung atas RUU yang disepakati 
Baleg dan Pemerintah. 

"Pemesan rupanya adalah mereka yang justru sedang menunggu manis di ujung lorong, mereka 
yang sudah siap dengan brankas jumbo demi menyimpan hasil keuntungan dari manisnya 
peraturan yang memihak mereka," ujar Lucius. 

Kerja cepat berdasarkan pesanan ini terbukti dari Baleg yang rela menggelar rapat pengambilan 
keputusan tingkat I, pada Sabtu (3/10) malam. Hal ini dinilainya belum pernah terjadi 
sebelumnya. 

"Bahkan untuk mengesahkan RUU di tingkat Baleg, mereka memanfaatkan malam nan romantis 
bagi para remaja yakni malam minggu," ujar Lucius. 

Hal ini dinilainya sebagai bentuk Baleg yang ingin menghindari aspirasi publik. Dengan 
memanfaatkan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi, meskipun DPR mengklaim pembahasan  
RUU Cipta Kerja  dilakukan transparan  "Kerja cepat atas permintaan pihak tertentu yang 
ditunjukkan Baleg menjelaskan juga kenapa prestasi DPR di bidang legislasi tak pernah terlihat 
membaik," ujar Lucius. 

Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan omnibus law RUU Cipta 
Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta 
Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam. 

Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua  Baleg DPR  
Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU 
Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ketentuan ada di UU 13 2003, cuti hamil, cuti haid, cuti 
menikahkan, cuti menikah, kami tidak hapuskan itu 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kalau eksis berarti tidak diatur omnibus law . Memang tidak 
ada di omnibus law karena adanya di UU 13 2003 

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ada yang mengatakan RUU Cipta Kerja menghapus cuti hamil, 
cuti melahirkan, itu enggak. UU itu tetap ada 

 

Ringkasan 

Bagi seorang  karyawan perempuan  , seringkali dihadapkan pada kondisi hamil hingga kemudian 
melakukan persalinan. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada ritme pekerjaan. Pemerintah 
sendiri mengatur secara tegas hak-hak lepas dari pekerjaan selama masa mengandung hingga 
persalinan dengan tetap mendapatkan gaji dan sebagainya bagi  karyawan wanita  . 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa aturan terkait hak-hak 
pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui, termasuk cuti 
melahirkan atau cuti hamil dan cuti haid. 

 

MENGENAL KETENTUAN CUTI MELAHIRKAN DAN KEGUGURAN BAGI KARYAWAN 
WANITA 

Bagi seorang  karyawan perempuan  , seringkali dihadapkan pada kondisi hamil hingga kemudian 
melakukan persalinan. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada ritme pekerjaan. 

Pemerintah sendiri mengatur secara tegas hak-hak lepas dari pekerjaan selama masa 
mengandung hingga persalinan dengan tetap mendapatkan gaji dan sebagainya bagi  karyawan 
wanita  . 
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Cuti hamil  atau  cuti melahirkan  sendiri diatur dalam Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam  peraturan cuti melahirkan  tersebut,  cuti hamil  
diberikan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. 

Artinya, hak cuti hamil atau cuti melahirkan diberikan kepada karyawan wanita maksimal 3 bulan 
terhitung sejak karyawan bersangkutan mengajukan izin cuti hamil atau  surat permohonan cuti 
melahirkan  . 

"  Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan 
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut  
perhitungan dokter kandungan atau bidan  ," bunyi Pasal 82 ayat (1). 

UU Ketenagakerjaan  juga memberikan cuti bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran 
atau  cuti keguguran  . Jumlah hak cuti yang bisa diperoleh yakni selama 1,5 bulan. 

"  Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh 
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau 
bidan,  " bunyi Pasal 82 ayat (2). 

Selain itu dalam Pasal 83 juga dijelaskan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih 
menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 
dilakukan selama waktu kerja. 

Selama masa cuti melahirkan tersebut, karyawan perempuan tetap diberikan hak upah penuh 
oleh perusahaan. Artinya, perusahaan tetap memberikan gaji dan penerimaan lain seperti 
tunjangan pada karyawan perempuan tersebut meskipun sedang menjalani hak cuti melahirkan. 

Bagi perusahaan yang tidak memberikan cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan atau tidak 
memberikan upah selama cuti hamil dan melahirkan, perusahaan bisa dikenakan sanksi sesuai 
Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.. 

Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa aturan terkait hak-hak 
pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui, termasuk cuti 
melahirkan atau cuti hamil dan cuti haid. 

Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini 
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

"Ketentuan ada di UU 13 2003, cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan, cuti menikah, kami tidak 
hapuskan itu," kata Ida dalam keteranganya. 

Ida menyebut, aturan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja 
sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan. 

"Kalau eksis berarti tidak diatur  omnibus law  . Memang tidak ada di omnibus law karena adanya 
di UU 13 2003," ujarnya. 

Oleh karenanya, Ida menegaskan bahwa aturan mengenai peraturan cuti melahirkan hingga 
melahirkan bagi pekerja tetap akan berlaku. 

"Ada yang mengatakan RUU Cipta Kerja menghapus cuti hamil, cuti melahirkan, itu enggak. UU 
itu tetap ada," ucap dia. 
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Dalam pasal 81, pekerja wanita dalam masa haid juga bisa diberikan hak cuti pada hari pertama 
dan kedua saat haid datang. 

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada 
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi ayat (1) 
pasal 81. 

Hak mengajukan cuti saat menstruasi, masuk dalam perjanjian kerja, sehingga perusahaan tak 
bisa menolak pengajuan cuti datang bulan dari pekerjanya. 

"  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama  ," bunyi ayat (2) UU tersebut. 

Dengan dasar UU Nomor 13 Tahun 2003, jelas tertera bahwa hak cuti selama menstruasi dimiliki 
pekerja wanita setiap bulannya selama satu sampai dua hari yang tertuang dalam perjanjian 
bersama atau PKB yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. 

. 
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Narasumber 

positive - Bambang Satrio Lelono (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan) Sehingga mereka bisa bekerja secara fleksibel 

neutral - Bambang Satrio Lelono (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan) Sektor pariwisata dengan turunnya, termasuk bisnis ritel, perhotelan, 
makanan, minuman dan lain lain 

positive - Bambang Satrio Lelono (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan) Mungkin ke depan orang pakai masker akan terus menerus, cuci tangan terus 
menerus, menjaga jarak terus menerus 

positive - Bambang Satrio Lelono (Ketua Alumni SMA Negeri) Yang bisa kami daringkan akan 
didaringkan, seperti teori pengenalan peralatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan dan mendorong para  tenaga kerja  agar 
mampu bekerja secara fleksibel. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan mengubah berbagai 
tatanan, termasuk dalam bekerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan, Kemnaker, Bambang Satrio Lelono mengatakan, para  tenaga kerja  harus 
disiapkan agar mampu bekerja secara fleksibel di manapun berada. Selain ketrampilan teknis, 
para  tenaga kerja  juga harus memiliki ketrampilan di bidang teknologi informasi (TI). 

 

PANDEMI COVID-19, TENAGA KERJA HARUS KUASAI TEKNOLOGI INFORMASI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan dan mendorong para  tenaga kerja  agar 
mampu bekerja secara fleksibel. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan mengubah berbagai 
tatanan, termasuk dalam bekerja. 
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Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kemnaker, Bambang Satrio 
Lelono mengatakan, para  tenaga kerja  harus disiapkan agar mampu bekerja secara fleksibel di 
manapun berada. 

Selain ketrampilan teknis, para  tenaga kerja  juga harus memiliki ketrampilan di bidang teknologi 
informasi (TI). "Sehingga mereka bisa bekerja secara fleksibel," kata Bambang Satrio Lelono di 
Solo, Minggu (4/10/2020). 

Pihaknya mencatat ada sekitar 3,5 juta orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Mereka 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, hingga usahanya terdampak. Sektor 
pariwisata dan turunannya menjadi sektor yang paling parah, selain sektor otomotif. Sebenarnya 
semua sektor terdampak akibat pandemi COVID-19. 

Hanya saja, sektor pariwisata dinilai paling parah. "Sektor pariwisata dengan turunnya, termasuk 
bisnis ritel, perhotelan, makanan, minuman dan lain lain," terangnya. Sehingga mereka perlu 
mendapatkan ketrampilan-ketrampilan yang menyesuaikan kondisi pandemi. Sebab setelah 
pandemi COVID-19 selesai, bukan berarti nantinya kembali ke kehidupan normal. 

Namun masih bertahan di kehidupan new normal, sehingga perlu menyesuaikan dengan 
kebiasaan kebiasaan baru. "Mungkin ke depan orang pakai masker akan terus menerus, cuci 
tangan terus menerus, menjaga jarak terus menerus," ucapnya. 

Sehingga Kemnaker telah menyiapkan pemberian ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan 
saat pandemi. Salah satu skema pelatihan yang disiapkan adalah pelatihan untuk  tenaga kerja  
yang memadukan teknologi informasi dan praktik. 

Mengingat pelatihan pada intinya di praktik, namun untuk beberapa konten materi dalam dikirim 
secara online. Rencana itu sebenarnya telah disiapkan beberapa tahun yang lalu. "Yang bisa 
kami daringkan akan didaringkan, seperti teori pengenalan peralatan," terang Bambang Satrio 
Lelono yang baru saja terpilih sebagai Ketua Alumni SMA Negeri 3 (Smaga) Solo. 

Sedangkan untuk praktik tetap dilakukan secara tatap muka. Namun segala kegiatan tetap harus 
mematuhi protokol kesehatan. Kemenaker sendiri juga telah menggelar pelatihan tanggap 
COVID-19. Yakni pelatihan yang produknya dapat membantu masyarakat yang terdampak 
COVID-19. Seperti pelatihan menjahit dijadikan pelatihan membuat masker, hazmat, ficeshield, 
wastafel portabel. 

(eyt). 

 

  



 

828 
 

Judul Populer: Jokowi Tambah Wamen Baru hingga Kata Guru Besar Unpad 
Soal Resesi 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Berita Populer 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/populer-jokowi-tambah-
wamen-baru-hingga-kata-guru-besar-unpad-soal-resesi-1uKVB2BtR6E 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-10-05 06:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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negative - Jokowi (Presiden) Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, 
eselon IV, apa tidak kebanyakan? 

 

Ringkasan 

Di tengah upaya merampingkan birokrasi, Presiden  Jokowi  malah berencana mengangkat dua 
wakil menteri untuk dua kementerian. Informasi tersebut tentu langsung menjadi perhatian 
publik.  Tak heran, kabar itu menjadi salah satu berita populer  kumparanBisnis  . Selain itu, 
persoalan Indonesia masuk ke jurang resesi juga masih banyak menjadi sorotan di masyarakat. 

Presiden Jokowi bakal mengangkat dua wakil menteri (wamen) untuk dua kementerian. Satu di 
Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan UKM.  Untuk penetapan 
jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

POPULER: JOKOWI TAMBAH WAMEN BARU HINGGA KATA GURU BESAR UNPAD 
SOAL RESESI 

Di tengah upaya merampingkan birokrasi, Presiden  Jokowi  malah berencana mengangkat dua 
wakil menteri untuk dua kementerian. Informasi tersebut tentu langsung menjadi perhatian 
publik. 

Tak heran, kabar itu menjadi salah satu berita populer  kumparanBisnis  . Selain itu, persoalan 
Indonesia masuk ke jurang resesi juga masih banyak menjadi sorotan di masyarakat. 

Berikut ini selengkapnya berita populer  kumparanBisnis  sepanjang hari Minggu (4/10): 

Presiden Jokowi bakal mengangkat dua wakil menteri (wamen) untuk dua kementerian. Satu di 
Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan UKM. 
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Untuk penetapan jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. 

Sedangkan untuk jabatan Wamen Koperasi dan UKM, ditetapkan Jokowi dalam Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Kedua Perpres ini diteken Jokowi dalam waktu bersamaan yaitu 23 September 2020. Aturan ini 
berlaku pada tanggal diundangkan yakni 25 September 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Yasonna Laoly. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief Anshori 
Yusuf, PhD, menyebut resesi ekonomi di Indonesia sebetulnya bisa dihindari. Bila pemerintah 
fokus penanganan pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia dipastikan aman dari bayang-
bayang  resesi  . 

Dalam menangani COVID-19, Arief menyebut pemerintah sangat bergantung pada hasil 
efektivitas dari uji klinis fase III vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh tim dari Unpad. Sebab, 
vaksin menjadi salah satu upaya untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia. 

Lebih jauh Guru Besar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Profesor Unpad ini menjelaskan, 
pelonggaran kembali mobilitas masyarakat pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga 
dinilai berisiko. Upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kembali geliat 
ekonomi. 

Ditambahkannya  jabatan baru di Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Koperasi 
dan UKM merupakan baru bagi dua kementerian tersebut. Itu artinya, dua kursi wamen ini akan 
menambah gemuk struktur organisasi di pemerintahan. 

Padahal, pada pelantikannya sebagai Presiden Periode 2019-2024, Jokowi mengatakan bakal 
memangkas birokrasi di pemerintahannya. 

"  Eselonisasi  harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak 
kebanyakan?" kata Jokowi saat pidato pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Minggu (20/10). 

Ia meminta tingkatan eselon dipangkas menjadi dua level. Yakni diganti dengan jabatan 
fungsional. Birokrasi dipangkas karena menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. 

Resesi  Jokowi2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.289. 
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Narasumber 

positive - Ahmad Baidhowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Iya tetap berjalan (meski buruh ancam 
mogok nasional) karena tahapannya begitu. Kita kan tidak bisa mengelak dari tahapan, kecuali 
nanti ada keputusan yang lain. Sejauh ini tugas di Baleg sudah selesai tinggal kita kirim 
pengambilan keputusan tingkat 1 ke paripurna, 

positive - Ahmad Baidhowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Iya tetap berjalan (meski buruh ancam 
mogok nasional) karena tahapannya begitu. Kita kan tidak bisa mengelak dari tahapan, kecuali 
nanti ada keputusan yang lain. Sejauh ini tugas di Baleg sudah selesai tinggal kita kirim 
pengambilan keputusan tingkat 1 ke paripurna, 

positive - Ahmad Baidhowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Iya tetap berjalan (meski buruh ancam 
mogok nasional) karena tahapannya begitu. Kita kan tidak bisa mengelak dari tahapan, kecuali 
nanti ada keputusan yang lain. Sejauh ini tugas di Baleg sudah selesai tinggal kita kirim 
pengambilan keputusan tingkat 1 ke paripurna, 

positive - Ahmad Baidhowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Iya tetap berjalan (meski buruh ancam 
mogok nasional) karena tahapannya begitu. Kita kan tidak bisa mengelak dari tahapan, kecuali 
nanti ada keputusan yang lain. Sejauh ini tugas di Baleg sudah selesai tinggal kita kirim 
pengambilan keputusan tingkat 1 ke paripurna, 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tinggal selangkah lagi untuk diketok. Badan 
Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa payung hukum tersebut ke 
dalam sidang paripurna untuk disahkan meskipun buruh mengancam mogok nasional. Wakil 
Ketua Baleg DPR RI Ahmad Baidhowi mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja tinggal 
menunggu jadwal sidang paripurna yang rencananya digelar pekan ini. 
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SELANGKAH LAGI RUU CIPTA KERJA DIKETOK 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tinggal selangkah lagi untuk diketok. Badan 
Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa payung hukum tersebut ke 
dalam sidang paripurna untuk disahkan meskipun buruh mengancam mogok nasional. 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Baidhowi mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja tinggal 
menunggu jadwal sidang paripurna yang rencananya digelar pekan ini. 

"Iya tetap berjalan (meski buruh ancam mogok nasional) karena tahapannya begitu. Kita kan 
tidak bisa mengelak dari tahapan, kecuali nanti ada keputusan yang lain. Sejauh ini tugas di 
Baleg sudah selesai tinggal kita kirim pengambilan keputusan tingkat 1 ke paripurna," kata 
Ahmad kepada detikcom, Minggu (4/10/2020). 

Terkait buruh akan mogok nasional, menurutnya hal itu wajar terjadi dalam negara demokrasi 
seperti Indonesia. Yang terpenting, dalam menyampaikan pendapatnya itu para buruh tetap 
sesuai aturan. 

"Soal buruh mogok itu kan bentuk protes atau bentuk penyampaian pendapat dalam bentuk lain, 
ya itu kalau kami melihat hal-hal seperti itu ya biasa dalam negara demokrasi. Menyampaikan 
pendapat dalam bentuk apapun dilindungi udang-undang (UUD) asalkan sesuai ketentuan 
peraturan, tidak berbuat anarkis, tidak merusak fasilitas negara. Sepanjang damai ya biasa saja, 
namanya orang berpendapat masa dilarang," ucapnya. 

Mengingat aksi mogok nasional dilakukan di tengah pandemi, ia berpesan agar para buruh dapat 
mematuhi protokol kesehatan agar aksinya tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. 

"Kita hanya mengingatkan bahwa saat ini situasi pandemi COVID-19. kalau menyampaikan 
aspirasi tentu sesuai peraturan di antaranya berjarak mengikuti protokol kesehatan. Kan bisa 
saja misalkan orang mau demo kapasitasnya terbatas, jaga jarak misalkan, teman-teman tentu 
paham terhadap situasi Jakarta yang masih siaga 1 pandemi COVID," imbuhnya. 

Buruh ancam mogok nasional 3 hari. Klik halaman selanjutnya. 

Kalangan buruh akan mogok nasional selama tiga hari (6-8 Oktober). Hal itu menyusul telah 
disepakatinya RUU Cipta Kerja dibawa ke sidang paripurna DPR RI untuk disahkan. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan mogok nasional 
akan diikuti oleh 2 juta buruh yang sebelumnya disebut diikuti 5 juta buruh. Mereka berasal dari 
berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dari hampir 10 ribu perusahaan berbagai 
sektor industri di Indonesia. 

"Menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam 
sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh Indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh 
lainnya menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6-8 
Oktober 2020. Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh," kata Said kepada detikcom, 
Minggu (4/10/2020). 

"Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yang 
merugikan buruh dan rakyat kecil," tambahnya menegaskan. 

Sebagai aksi mogok nasional, buruh yang tersebar di daerah akan setop produksi dari jam 06.00-
18.00 WIB di lingkungan pabrik masing-masing. 

"Laporan dari aliansi serikat buruh di daerah-daerah, sekitar 2 juta buruh setop produksi dari 
jam 06.00-18.00 WIB di lingkungan pabrik masing masing sesuai UU No. 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," ucapnya. 
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Narasumber 

negative - Ade Irwansyah (salah satu pimpinan organisasi buruh) Saya sendiri mengatakan 
kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah. Kebutuhan hukum kita kan sudah seharusnya 
dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak dan menolak, ada apa 
ini? Tetapi saya yakin kita intelektual semua 

 

Ringkasan 

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,Pemerintah dan Baleg DPR-RI sepakat mengajukan 
RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ke rapat paripurna DPR-RI pada pekan ini. Namun 
perjalanan Omnibus Law ini menghadapi berbagai tantangan dari sejumlah elemen musyarakat, 
termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR menolak kesepakatan tersebut. 

Padahal sebelumnya sejumlah komponen buruh telah menyatakan dukungannya untuk 
pengesahan RUU Omnibus Law tersebut. Memang aneh jika belakangan ini ada sikap beberapa 
elemen buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan. 
Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern. 

 

OMNIBUS LAW BUKAN MOMOK MENAKUTKAN 

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,Pemerintah dan Baleg DPR-RI sepakat mengajukan 
RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ke rapat paripurna DPR-RI pada pekan ini. Namun 
perjalanan Omnibus Law ini menghadapi berbagai tantangan dari sejumlah elemen musyarakat, 
termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR menolak kesepakatan tersebut. 

Padahal sebelumnya sejumlah komponen buruh telah menyatakan dukungannya untuk 
pengesahan RUU Omnibus Law tersebut. Memang aneh jika belakangan ini ada sikap beberapa 
elemen buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan. 
Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern. 

"Saya sendiri mengatakan kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah. Kebutuhan hukum kita 
kan sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak 
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dan menolak, ada apa ini? Tetapi saya yakin kita intelektual semua," tegas Ade Irwansyah, salah 
satu pimpinan organisasi buruh saat jumpa pers jumpa pers"RUU Omnibus Law: Langkah Menuju 
Percepatan dan Akselerasi Ekonomi Sosial" di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Tidak hanya itu. Wadir IMNI Sudirman Manalu bersama berbagai elemen mahasiswa dan pemuda 
di-antaranya BEM se-DKI, SPMI dan IMNI menyatakan sikap siap mengawal dan mendukung 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, UU Sapu jagat ini bakal mendorong industri 
padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja. 

Untuk itu, menurut dia, pihak berkepentingan (kelompok buruh) untuk tidak melakukan 
penggiringan opini seolah-olah Omnibus Law adalah suatu momok yang menakutkan. Jikapun 
terdapat pasal yang dianggap merugikan publik, agar mengajukan gugatan atau Judicial 
Review," ujarnya. Artinya, kita harusmengapre-siasi pemerintah dan DPR-RI dalam membahas 
RUU Omnibus Law, dan jangan menggiring opini seakan-akan Omnibus Law adalah momok yang 
menakutkan bagi tenaga kerja Indonesia. 

Kiranya sudah sangat baik setiap stakeholderyang berperan dalam pembahasan Omnibus Law, 
temia-sukyang menginisiasinya, wajar mendapatkan apresiasi. Apalagi negara Indonesia adalah 
negara hukum dan negara demokrasi, maka sebaiknya pembahasan RUU Omnibus Law 
membuka ruang dialog dan partisipasi publik yang luas, agar tidak ada "pasal-pasal selundupan" 
dalam RUU tersebut. 

Bagaimanapun, pengarus utamaan dialog dan par-tisipasi publik, bukan dalam bentuk aksi 
unjukrasa terhadap RUU ini sangat penting, karena Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19. 
Untuk itu, dialog, diskusi dan kegiatan mengkritisi secara ilmiah serta konstruktif terkait RUU ini 
merupakan pilihan logis, moderat, modem dan beradab dibandingkan mengge-lar aksi-aksi 
tekanan massa di tengah pandemi Covid Hindari kegiatan demo atau unjuk rasa di jalanan 
kemungkinan dapat berimplikasi hukum seperti dibubarkanpaksaolehaparatdanpelakunya 
dihukum, karena sebelumnya sudah ada maklumat Kapolri. Ini tentu akan semakin memperburuk 
kondisi perekonomian, karena diakui atau tidak, PHK massal bisa menghantui kalangan buruh, 
sehingga lebih baik mereka berdedikasi dengan bekerja secara baik di lokasi kerja masing-masing 
ketimbang menggelar aksi unjuk rasa atau tekanan massa lainnya. Intinya, jangan sampai 
kelompok buruh dan BEM dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, 
dibalik penolakan RUU Omnibuslaw. 

Selain itu, kalangan DPR-RI juga harus transparan dalam membahas RUU yang sensitif ini, agar 
RUU Omnibus Law benar-benar bukan momok yang menakutkan. Semoga. 19. 
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Judul Target 100 Hari Itu Tidak Masuk Akal 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis didik j. rachbini 

Tanggal 2020-10-05 05:34:00 

Ukuran 277x251mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 204.980.000 

News Value Rp 2.049.800.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

TAK berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi 
memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah 
ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka 
pendek 

Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan 
investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya 
penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak 
terlalu buruk Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020. 

 

TARGET 100 HARI ITU TIDAK MASUK AKAL 

TAK berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi 
memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah 
ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka 
pendek 

Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan 
investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya 
penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak 
terlalu buruk Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020. 

Sebenarnya yang perlu lebih disoroti adalah rendahnya kontribusi investasi terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir Investasi kita relatif bagus jika 
dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi pertumbuhan turun. Jadi, yang harus diperbaiki 
bukan semata-mata perundang- undangan, melainkan membereskan masalah korupsi yang 
membuat birokrasi tak efisien. Itu semua perlu pengkajian yang komprehensif, tidak bisa 
terburu-buru, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. 

Di samping omnibus law, masih banyak masalah ekonomi jangka pendek yang harus dibereskan 
dalam kaitan menghadapi krisis pandemi. Misalnya, penyaluran bantuan untuk golongan bawah, 
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bantuan dana untuk tenaga medis, hingga pengawasan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun 
yang memiliki potensi moral hazard lebih tinggi. 

Kecepatan pemerintah menangani pandemi Covid-19 saat ini menjadi kunci utama membaiknya 
perekonomian. Bukan perombakan-perombakan regulasi. Jika pandemi tidak teratasi, ekonomi 
juga semakin jauh dari kata pertumbuhan. 

Di sisi lain, jika investor luar melihat penanganan kesehatan di Indonesia tidakkapabel, mereka 
tidak akan masuk ke sini. Justru membiarkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti sekarang 
akan menyulitkan pemulihan ekonomi. 

Omnibus law dianggap penting karena presiden kesal terhadap birokrasi yang sangat ruwet. 
Kemudian, presiden meminta agar segala yang menjadi hambatan di UU, baik di pusat maupun 
daerah, dipangkas. Tapi, perintahnya itu 100 hari harus selesai. Artinya, dalam 100 hari itu harus 
bisa menyisir 75 UU dan tebal naskahnya 1.078 halaman. Bagi saya, target 100 hari itu tidak 
masuk akal. Karena itulah pej abat yang terkait pontang-panting dan kemudian menimbulkan 
huru-hara. 

Parahnya lagi, di dalam RUU terjadi perebutan kekuasaan untuk mengamankan rente masing-
masing. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban dan buruh kehilangan kesempatan untuk 
mendapatkan kesejahteraan yang terbaik Omnibus law akan menggergaji banyak kepentingan 
publik karena terjadi perburuan rente dan pengavling-an kekuasaan melewati UU serta 
memanfaatkan kelengahan publik dan kekosongan check andbalance. (*/cl9/oni) Disarikan dari 
wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian 
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Judul Perhatian Aspirasi Rakyat 

Nama Media Indopos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis nas 

Tanggal 2020-10-05 05:32:00 

Ukuran 111x60mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 15.984.000 

News Value Rp 47.952.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR) Pemerintah dan DPR RI tidak boleh memanfaatkan 
situasi pandemi untuk mengesahkan UU yang merugikan rakyat 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR) Bukan semakin mempersulit rakyat dan 
keberpihakan kepada pengusaha yang melanggar hukum, dan merusak lingkungan, bahkan 
keberpihakan kepada tenaga kerja asing lewat RUU Cipta Kerja yang dibahas di tengah Pandemi 
COVID-19 

negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR) Revisi terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law 
berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat soal 
RUU Cipta Kerja. Sebab, keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan akan diterbitkan sangat diperlukan. Karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja 
kepada rakyat. Banyak penolakan dan demo menunjukkan RUU Cipta Kerja harus lebih 
mewadahi aspirasi rakyat. Pemerintah seharusnya hadir memberi teladan dan perlindungan 
terbaik bagi rakyat 

 

PERHATIAN ASPIRASI RAKYAT 

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat soal 
RUU Cipta Kerja. Sebab, keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan akan diterbitkan sangat diperlukan. Karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja 
kepada rakyat. "Pemerintah dan DPR RI tidak boleh memanfaatkan situasi pandemi untuk 
mengesahkan UU yang merugikan rakyat," tutur Syarief, di Jakarta, Minggu (4/1Q). 

Banyak penolakan dan demo menunjukkan RUU Cipta Kerja harus lebih mewadahi aspirasi 
rakyat. Pemerintah seharusnya hadir memberi teladan dan perlindungan terbaik bagi rakyat. 
"Bukan semakin mempersulit rakyat dan keberpihakan kepada pengusaha yang melanggar 
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hukum, dan merusak lingkungan, bahkan keberpihakan kepada tenaga kerja asing lewat RUU 
Cipta Kerja yang dibahas di tengah Pandemi COVID-19," ucapnya. 

Apalagi, Bank Dunia dalam laporan berjudul Indonesia Economic Prospects : The Long Road to 
Recovery pada Rabu 29 Juli 2020 juga menyoroti tiga poin RUU Cipta Kerja. Tiga poin itu klausul 
ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan. "Revisi terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law 
berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja," tegasnya, (nas) 
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Judul Airlangga: RUU Ciptaker Pulihkan Ekonomi 

Nama Media Republika 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Novita Intan 

Tanggal 2020-10-05 05:12:00 

Ukuran 197x201mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 137.900.000 

News Value Rp 413.700.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) RUU Cipta Kerja telah berhasil 
mengatur dan menerapkan satu peta (one map policy) yang dituangkan dalam RT/RW yang 
mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata mang laut, 
serta tata mang kawasan, terutama kawasan hutan 

negative - Bhima Yudistira (None) Gelombang penolakan pasti terjadi dan bukan hanya buruh, 
melainkan juga elemen lain yang merasa dirugikan haknya. Mulai dari petani karena ada klausul 
impor pangan disamakan dengan produksi pangan dan cadangan nasional sampai masyarakat 
adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan 

negative - Bhima Yudistira (None) Inijustru memberi ke- . tidakpastian karena banyaknya aturan 
yang berubah di tengah situasi resesi ekonomi. Padahal investor butuh kepastian 

neutral - Bhima Yudistira (None) Investor di negara maju sangat menjunjung fair lalwur practice 
dan decent work di mana hak-hak buruh sangat dihargai, bukan sebaliknya. Menurunkan hak 
buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju 

positive - Hinca Pandjaitan (anggota Baleg DPR) Kami menyarankan dilakukan pembahasan lebih 
utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, RUU Ciptaker bermanfaat besar 
untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. RUU itu juga dinilainya bisa membawa Indonesia 
menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Lewat RUU ini, menurut dia, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah akan 
mempercepat penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam bentuk digital. 

Cakupan materi dari RUU Cipta Kerja, Airlangga menyebut, memang sangat luas. Semula 
mencakup 79 undang-un-dang, tapi selama pembahasan berubah menjadi 76 undang-undang 
saja. 
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AIRLANGGA: RUU CIPTAKER PULIHKAN EKONOMI 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, RUU Ciptaker bermanfaat besar 
untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. RUU itu juga dinilainya bisa membawa Indonesia 
menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. 

"RUU Cipta Kerja telah berhasil mengatur dan menerapkan satu peta (one map policy) yang 
dituangkan dalam RT/RW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-
pulau kecil, tata mang laut, serta tata mang kawasan, terutama kawasan hutan," ujar Airlangga 
dalam keterangan resminya, Ahad (4/10). 

Lewat RUU ini, menurut dia, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah akan 
mempercepat penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam bentuk digital. 

Cakupan materi dari RUU Cipta Kerja, Airlangga menyebut, memang sangat luas. Semula 
mencakup 79 undang-un-dang, tapi selama pembahasan berubah menjadi 76 undang-undang 
saja. 

Airlangga juga mengeklaim RUU Cipta Kerja mendukung UMKM lewat kemudahan dan kepastian 
dalam proses perizinan dan pendaftaran. Selain itu, pendirian koperasi juga dimudahkan dan 
dibolehkan melaksanakan prinsip usaha syariah dan dapat memanfaatkan teknologi. 

RUU Ciptaker, menurut dia, juga mendorong percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi 
halal. Selain itu, kata dia, ada juga kepastian pemanfaatan atas ketelanjuran lahan dalam 
kawasan hutan lahan. Bagi nelayan juga telah diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk 
kapal perikanan. Terkait pekerja, menumt Airlangga, RUU Ciptaker memberikan kepastian dalam 
pemberian pesangon. 

Sebaliknya, ekonom INDEF Bhima Yudistira, menilai UU Ciptaker ini sama sekali tidak membantu 
dalam pemulihan ekonomi pada masa resesi. "Gelombang penolakan pasti terjadi dan bukan 
hanya buruh, melainkan juga elemen lain yang merasa dirugikan haknya. Mulai dari petani 
karena ada klausul impor pangan disamakan dengan produksi pangan dan cadangan nasional 
sampai masyarakat adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan," ujar Bhima kepada 
Republika, .Ahad (4/10). 

Ia memaparkan, ada tiga masalah terkait hal ini. Pertama, RUU Ciptaker mengubah ratusan pasal 
sehingga butuh ribuan aturan teknis mulai level PPsampai peraturan menteri dan perda yang 
berubah. "Inijustru memberi ketidakpastian karena banyaknya aturan yang berubah di tengah 
situasi resesi ekonomi. Padahal investor butuh kepastian," kata Bhima. 

Kedua, aksi penolakan RUU Ciptaker bisa merusak hubungan industrial di level paling mikro atau 
di tingkat perundingan perusahaan (bipartit). Selain itu, investasi juga tidak akan langsung 
masuk ke Indonesia karena banyak variabel lain yangjadi pertimbangan,seperti keseriusan 
pemerintah dalam pemberantasan korupsi, efektivitas insentif fiskal dan nonfiskal, atau 
ketersediaan bahan baku dan biaya logistik. "Investor di negara maju sangat menjunjung fair 
lalwur practice dan decent work di mana hak-hak buruh sangat dihargai, bukan sebaliknya. 
Menurunkan hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju," ujar dia. 

Sedangkan anggota Baleg DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya 
menolak karena pembahasan RUU Ciptaker terkesan terburu-buru. "Kami menyarankan 
dilakukan pembahasan lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan," 
kata Hinca. 

Selain itu, mereka juga mengkritik substansi rancangan undang-undang. Di antaranya soal 
ketidakadilan di ketenagakerjaan, dan lemahnya perlindungan lingkungan hidup dan pertanahan. 
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Catatan ketiga, menurut Hinca, terkait sentralisasi peraturan dari daerah ke pusat, fraksinya 
menyoroti pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat akan 
menjadikannya superior dibandingkan legislatif, yudikatif, dan pemda. 

d: litriyanzamzami 
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Judul UU Ciptaker Siap Diketok 

Nama Media Republika 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis febrian adi saputro 

Tanggal 2020-10-05 05:09:00 

Ukuran 208x249mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 197.600.000 

News Value Rp 1.976.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi Suprat) Saya meminta persetujuan kepada seluruh 
anggota dan pemerintah apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita 
setujui untuk kita teruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya? 

neutral - Willy Aditya (politikus Nasdem) Ketiga, konsep RBA (risk based ap- . proach) menjadi 
dasar dan menjiwai RUU Cipta Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Ditambah lagi 
kerjanya tidak mengingat waktu, Sabtu pun kerja, Ahad kerja, bahkan sampai malam, bahkan 
kadang-kadang ada padam listrik 

negative - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR Fraksi PKS) Pembahasan DIM yang tidak 
runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal, 
undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini 

 

Ringkasan 

Badan Legislasi (Baleg) DPR meloloskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) 
untuk diputuskan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna yang akan digelar Kamis (8/10) 
mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks 
Parlemen Senavan, Jakarta, Sabtu (3/10). Draf RUU Ciptaker yang merupakan usulan 
pemerintah dilayangkan ke parlemen pada Februari lalu. Usulan itu tak lama setelah Presiden 
Joko Widodo menyampaikan wacana pembentukan omnibus law alias regulasi sapu jagat untuk 
menggenjot perekonomian. 

 

UU CIPTAKER SIAP DIKETOK 

Badan Legislasi (Baleg) DPR meloloskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) 
untuk diputuskan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna yang akan digelar Kamis (8/10) 
mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks 
Parlemen Senavan, Jakarta, Sabtu (3/10). 
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"Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah Rancangan 
Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk kita teruskan pengambilan 
keputusannya di tingkat selanjutnya?" kata Ketua Badan Legislasi Suprat-man Andi Agtas dari 
Fraksi Gerindra yang kemudian dijawab, "Setuju!" oleh sebagian anggota DPR yang hadir. 
Persetujuan disampaikan Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nas-dem, PKB, PAN, dan PPP. 
Sementara itu, Fraksi Demokrat dan PKS menyatakan menolak. 

Draf RUU Ciptaker yang merupakan usulan pemerintah dilayangkan ke parlemen pada Februari 
lalu. Usulan itu tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan wacana pembentukan 
omnibus law alias regulasi sapu jagat untuk menggenjot perekonomian. 

Secara garis besar, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Adapun yang dibahas 
mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta 
pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan 
berusaha, serta pengadaan lahan juga menjadi bagian dalam beleid ini. Cakupan berikutnya, 
kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta dukungan 
administrasi pemerintah. 

Baleg DPR memasukkan RUU tersebut sebagai prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2020 
dan memulai pembahasan pada 14 April. Artinya, jika jadi disahkan pekan ini, RUU tersebut 
dibahas selama tujuh bulan saja. Waktu itu tergolong lekas jika mengingat RUU Cipta Kerja 
mencakup revisi seribuan pasal di 76 undang-undang dengan daftar inventaris masalah (DIM) 
sebanyak 8.000 poin. 

Wakil Panitia Kerja (Panja) Baleg Willy Aditya mengatakan, ada sejumlah hal pokok yang 
disepakati dalam rapat panja. Di antaranya penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha 
berdasarkan sistem presidensial 

Kedua, kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam 
bingkai NKRI. "Ketiga, konsep RBA (risk based approach) menjadi dasar dan menjiwai RUU Cipta 
Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik," ujar politikus Nasdem tersebut. 

Keempat, disepakati juga soal kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha, mulai 
dari UMKM, koperasi, sampai usaha besar. DPR dan pemerintah juga menyepakati integrasi satu 
peta nasional yang meliputi wilayah darat dan laut 

Keenam, disepakati bahwa RUU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan dan kepastian hukum 
bagi tenaga kerja. Ketujuh, RUU Cipta Kerja juga mengatur mengenai kebijakan kemudahan 
berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis 
nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja Panja RUU 
Cipta Kerja yang menurutnya bekerja secara transparan. Airlangga mencatat rapat berkaitan 
pembahasan RUU Cipta Kerja total sebanyak 63 kali. Perinciannya, rapat panja digelar 55 kali, 
rapat timus (tim perumus)/tim-sin (tim sinkronisasi) 6 kali, rapat panja 1 kali, dan rapat kerja 1 
kali. "Ditambah lagi kerjanya tidak mengingat waktu, Sabtu pun kerja, Ahad kerja, bahkan 
sampai malam, bahkan kadang-kadang ada padam listrik," kata Airlangga disambut gelak tawa 
anggota dewan. 

Sementara itu, anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan penolakan 
karena pembahasan RUU membatasi aksas dan partisipasi masyarakat. "Pembahasan DIM yang 
tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. 
Padahal, undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini," 
ujarnya. 
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Fraksi PKS juga menilai, dalam RUU Ciptaker terdapat pasal-pasal yang merugikan kaum pekerja 
karena merevisi sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Ciptaker juga tak 
mendukung pemeliharaan lingkungan hidup karena memangkas sejumlah syarat dalam UU 
Kehutanan. 

PKS juga menilai RUU itu memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah, tapi 
tidak diimbangi sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum 
administratifnya, nawirarsyad 

ak bar/ad inda pnyan ka ed s fitriyan zamzam i 
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Narasumber 

neutral - FX Sugiyanto (pengamat ekonomi Universitas Diponegoro) Saya banyak menemui 
hambatan bagi dunia usaha, terutama di daerah yang tidak bisa berjalan akibat terbentur 
regulasi. RUU ini diharapkan mampu mengefektifkan regulasi dunia usaha agar perekonomian 
bisa berjalan dengan efektif 

negative - FX Sugiyanto (pengamat ekonomi Universitas Diponegoro) menolong 

negative - FX Sugiyanto (pengamat ekonomi Universitas Diponegoro) menolong perekonomian 
Indonesia yang menurun karena Covid-19. Kalau dilihat, Omnibuslaw ini dibuat sebelum 
pandemi. Jadi sebenarnya RUU ini dibutuhkan. Apalagi saat ini pandemi, jadi menurut saya tidak 
ada salahnya segera disahkan guna mempercepat pemulihan ekonomi 

 

Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law diyakini akan memperbaiki sejumlah 
peraturan yang tumpang tindih. Sinkronisasi peraturan ini diharapkan akan mendukung upaya 
pemulihan ekonomi. 

Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Prof Dr FX Sugiyanto. Dia 
menilai RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mempermudah investasi yang akhirnya membuka 
lapangan pekerjaan. 

 

RUU CIPTA KERJA DIYAKINI BISA MENYELESAIKAN PERATURAN TUMPANG 
TINDIH 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law diyakini akan memperbaiki sejumlah 
peraturan yang tumpang tindih. Sinkronisasi peraturan ini diharapkan akan mendukung upaya 
pemulihan ekonomi. 
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Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Prof Dr FX Sugiyanto. Dia 
menilai RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mempermudah investasi yang akhirnya membuka 
lapangan pekerjaan. 

Sugiyanto menilai RUU Cipta Kerja memiliki semangat yang baik untuk mengatasi hambatan-
hambatan regulasi. Selama ini, praktik implementasi perundang-undangan seringkali terjadi 
ketidaksesuaian antar undang-undang. Dia juga menilai, ada peraturan yang saling timpang 
tindih, terutama terkait investasi. 

Menurutnya, RUU Cipta Kerja pada dasarnya menyinkronkan dan mengurangi hambatan yang 
terjadi secara parsial karena berlakunya sebuah undang-undang. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ini setuju jika RUU Cipta Kerja 
disahkan menjadi UU agar hambatan yang selama ini muncul dan pasti akan terjadi itu mulai 
dipangkas. 

"Saya banyak menemui hambatan bagi dunia usaha, terutama di daerah yang tidak bisa berjalan 
akibat terbentur regulasi. RUU ini diharapkan mampu mengefektifkan regulasi dunia usaha agar 
perekonomian bisa berjalan dengan efektif," pungkasnya. 

Untuk itu Sugiyanto berharap RUU Cipta Kerja segera disahkan karena akan yakin akan 
"menolong" perekonomian Indonesia yang menurun karena Covid-19. 

"Kalau dilihat, Omnibuslaw ini dibuat sebelum pandemi. Jadi sebenarnya RUU ini dibutuhkan. 
Apalagi saat ini pandemi, jadi menurut saya tidak ada salahnya segera disahkan guna 
mempercepat pemulihan ekonomi," ujarnya. 
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Ringkasan 

Di tengah pandemi Covid-19, RUU Cipta Kerja terus dibahas pemerintah bersama DPR dan kini 
tinggal menunggu ketokan palu di rapat paripurna. Dunia usaha menyambut gembira omnibus 
law pertama ini. 

RUU Cipta Kerja mencakup 15 bab dan 174 pasal dengan 7.179 daftar isian masalah (DIM). 
Semua usulan pemerintah disepakati Panitia Kerja DPR RI dengan sejumlah penyempurnaan 
dalam rangkaian pertemuan selama empat setengah bulan. Dengan kesepakatan ini, rapat 
paripurna tinggal ketokan palu. 

Meski disebut UU Cipta Kerja, UU ini adalah hasil gabungan dari sejumlah UU dengan tujuan 
untuk menarik minat investasi dan mendorong kemajuan perusahaan yang sudah beroperasi, 
mulai dari UMKM hingga korporasi. UU ini bahkan membantu percepatan kemajuan koperasi. 

 

UU CIPTA KERJA SEGERA BERLAKU 

Di tengah pandemi Covid-19, RUU Cipta Kerja terus dibahas pemerintah bersama DPR dan kini 
tinggal menunggu ketokan palu di rapat paripurna. Dunia usaha menyambut gembira omnibus 
law pertama ini. 

RUU Cipta Kerja mencakup 15 bab dan 174 pasal dengan 7.179 daftar isian masalah (DIM). 
Semua usulan pemerintah disepakati Panitia Kerja DPR RI dengan sejumlah penyempurnaan 
dalam rangkaian pertemuan selama empat setengah bulan. Dengan kesepakatan ini, rapat 
paripurna tinggal ketokan palu. 

Meski disebut UU Cipta Kerja, UU ini adalah hasil gabungan dari sejumlah UU dengan tujuan 
untuk menarik minat investasi dan mendorong kemajuan perusahaan yang sudah beroperasi, 
mulai dari UMKM hingga korporasi. UU ini bahkan membantu percepatan kemajuan koperasi. 

Semula, cakupan RUU Cipta Kerja sangat luas, yakni 80 UU. UU yang diambil pasal-pasal penting 
untuk diatur dalam UU sapu jagat bernama UU Cipta Kerja mencakup UU bidang investasi, UU 
bidang perpajakan, UU ketenagakerjaan, UU bidang industri, UU bidang pertanahan, UU bidang 
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kehutanan, UU bidang pertanian, UU bidang UMKM, UU bidang perkoperasian, dan UU bidang 
perumahan. 

Meski tidak sedikit yang menentang, terutama organisasi pekerja, RUU Cipta Kerja memberikan 
manfaat sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Selama ini, investasi di Indonesia tergolong high 
cost, birokrasi lamban dalam memberikan pelayanan, tidak ada kepastian, dan aturan 
ketenagakerjaan yang berat sebelah. 

Disebut berat sebelah karena UU terlalu pro-pekerja. Sementara tingkat produktivitas pekerja 
masih rendah dan angka pengangguran di Tanah Air masih besar. Pekerja yang harus dipecat 
karena melakukan pelanggaran berat harus diberikan pesangon besar oleh perusahaan. 
Perusahaan yang tak mampu lagi beroperasi sulit untuk ditutup. 

UU Ketenagakerjaan mestinya pro-bisnis, yakni memberikan kemudahan kepada dua pihak, 
pekerja dan pemberi kerja. Tidak ada satu pun kegiatan bisnis yang bisa berjalan hanya oleh 
satu pihak, melainkan harus melibatkan keduanya. 

Serikat Pekerja perlu melihat RUU Cipta Kerja dengan fair. Perlindungan terhadap pekerja cukup 
optimal. RUU ini memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi. 

Dalam soal PHK, RUU Cipta Kerja tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur 
dalam UU Ketenagakerjaan. 

RUU ini juga memberikan kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintah menerapkan 
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK, J Km, JHT, 
dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. Dengan ketentuan ini, 
nasib pekerja terlindungi. 

Alih daya atau outsourcing diatur dalam UU dengan tetap memperhatikan Putusan MK. Praktik 
alih daya tidak dihapus, tapi diatur dengan memperhatikan hak pekerja. 

Dalam RUU Cipta Kerja, UMKM diberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan 
dengan melakukan pendaftaran secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). UMKM 
juga dipermudah dalam mendaftarkan hak intelektual dan mendirikan perusahaan terbuka (PT) 
perseorangan. 

Nasib petani dan nelayan juga mendapat perhatian serius. Dalam RUU Cipta Kerja, reforma 
agraria dipercepat dan para nelayan diberikan modal kerja dan pelatihan untuk bersaing. 

Banyak kemudahan dalam RUU Cipta Kerja untuk mendorong kemajuan industri. Kelima bidang 
industri yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0 akan mendapat akselerasi. 

Sudah sejak 2014, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5% per tahun dan tahun ini, 
pandemi Covid-19 menjungkalkan ekonomi Indonesia ke jurang resesi. Kehadiran UU Cipta Kerja 
bukan hanya untuk memulihkan ekonomi dari resesi, melainkan penting bagi transformasi 
ekonomi. 

Setelah 75 tahun merdeka, Indonesia harus mempersiapkan kualitas SDM dan melakukan 
transformasi ekonomi guna melahirkan generasi emas di tahun 2045. Indonesia menargetkan 
menjadi top five dalam produk domestik bruto (PDB), saat Indonesia merayakan kemerdekaan 
ke-100. 
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Pandemi Covid-19 mempercepat Indonesia memasuki era digital yang ditandai disrupsi di 
berbagai bidang. Dampak digitalisasi dan penggunaan kecerdasan buatan adalah minimnya 
penggunaan tenaga manusia. 

Inilah tantangan yang harus diantisipasi sejak dini. Meski masih didera pandemi Covid-19, 
transformasi ekonomi harus mulai dipersiapkan. Indonesia yang sudah memasuki era digitalisasi 
harus mempersiapkan SDM-nya, terutama generasi muda. 

Pandemi Covid-19 tidak boleh membuat kita hanya memperhatikan masalah jangka pendek. 
Penularan Covid-19 harus dihentikan dan ekonomi harus dibangkitkan lewat berbagai stimulus. 
Tapi, era pascapandemi Covid-19 harus dipersiapkan lewat transformasi ekonomi agar Indonesia 
tidak kehilangan momentum pertumbuhan. UU Cipta Kerja yang segera hadir merupakan salah 
satu solusi penting. 
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Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Selama ini masalah 
yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja a.l. proses 
perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan 
lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang belum optimal 

positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kemenko Perekonomian) Dengan demikian, 
pemerintah menargetkan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur 
ekonomi nasional sehingga kita bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7% 
hingga 6% 

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Memang dunia usaha 
berkepentingan pada ekonomi yang kuat karena dengan demikian daya beli akan naik. Saat daya 
beli naik, barang produksi pun naik 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Skemanya katanya mau 
dibayar pemerintah tetapi tidak jelas anggarannya dari mana. Nah, akibat pandemi atau resesi 
ekonomi, akan ada jutaan buruh yang di-PHK. Apa benar dana APBN cukup untuk membayar 
pesangon buruh sebanyak 6 bulan gaji yang ditanggung pemerintah? Bisa jebol APBN 

neutral - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Isu ketenagakerjaan adalah persoalan lama. Tanpa RUU ini, kita akan ketinggalan 
dibandingkan dengan negara lain sementara mereka sudah siap menghadapi kenormalan baru 

negative - Bob Azam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Sekarang arahnya sudah digitalisasi, Industri 4.0. Kalau seperti ini terus, kita tidak 
bisa merebut peluangnya 

neutral - Yose Rizal Damuri (Kepala Ekonom CSIS) Secara nominal memang besar. Namun, jika 
dibandingkan dengan size ekonomi tidaklah besar. Jika dihitung, kontribusi PMA hanya 1,9% dari 
PDB RI. Di Thailand itu sekitar 3% dan di Vietnam mencapai 6% 

negative - Yose Rizal Damuri (Kepala Ekonom CSIS) Memang RUU Ciptaker bisa mendatangkan 
investasi. Namun, perlu dilihat pula investasi tersebut haruslah yang mempekerjakan orang, 
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jangan lari ke industri padat modal. Kita perlu ini agar bonus demografi tak berbalik menjadi 
beban 

positive - Aviliani (Ekonom Senior Indef) RUU ini dibahas tergesa-gesa dan dibuat dengan 
persepsi yang mengutamakan supply, bukan demand. Jika investasi datang, apakah sudah 
dipetakan barang produksinya akan dipasarkan ke mana? 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Apakah pemerintah 
akan menjamin enam kali upah usai pekerja mengalami PHK? Saya sangsi. Kemungkinan hanya 
Rp600.000 seperti jaring pengaman sosial atau maksimal Rpl juta. Dalam skenario PHK menjadi 
lebih mudah dengan RUU Cipta Kerja, tentu ini memperberat anggaran negara 

 

Ringkasan 

RUU Cipta Kerja dipastikan segera melenggang ke putaran paripurna. Meski digaungkan sebagai 
katalis penyegar arus investasi dan pasar kerja, dampak positif beleid ini diperkirakan tidak 
mudah diwujudkan. 

Untuk diketahui, Sabtu malam (3/10), DPR dan pemerintah menyepakati RUU Ciptaker tuntas 
dibahas di tingkat I dan diagendakan menuju paripurna pekan ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto--- yang mewakili pemerintah 
dalam pembahasan tersebut---mengatakan RUU Ciptaker akan bermanfaat besar untuk 
mendorong pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. 

 

TANTANGAN PERADABAN BARU INVESTASI 

RUU Cipta Kerja dipastikan segera melenggang ke putaran paripurna. Meski digaungkan sebagai 
katalis penyegar arus investasi dan pasar kerja, dampak positif beleid ini diperkirakan tidak 
mudah diwujudkan. 

Untuk diketahui, Sabtu malam (3/10), DPR dan pemerintah menyepakati RUU Ciptaker tuntas 
dibahas di tingkat I dan diagendakan menuju paripurna pekan ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili pemerintah dalam 
pembahasan tersebut mengatakan RUU Ciptaker akan bermanfaat besar untuk mendorong 
pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. 

"Selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan 
kerja a.l. proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang 
memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang 
belum optimal," kata Airlangga, Minggu (4/10). 

Menurutnya, isu-isu tersebut akan tuntas karena RUU Cipta Kerja mendorong reformasi regulasi 
dan debirokratisasi yang membuat pelayanan lebih efisien. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengelaborasi beleid sapu jagat ini 
akan mengurai kompleksitas isu ketenagakerjaan di Tanah air. 

"Dengan demikian, pemerintah menargetkan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan 
drastis struktur ekonomi nasional sehingga kita bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di 
kisaran 5,7% hingga 6%," kata Susiwijono. 



 

854 
 

Adapun, target-target yang hendak digapai pemerintah melalui RUU Cipta Kerja a.l. penciptaan 
lapangan kerja baru sebanyak 2,7 juta-3 juta per tahun, naik dari rerata saat ini sebanyak 2 juta 
per tahun. 

Lalu, peningkatan investasi sebesar 6,6%-7% per tahun serta peningkatan konsumsi di angka 
5,4%-5,6% per tahun. 

Melalui RUU ini, sejumlah aturan ketenagakerjaan pun disesuaikan. 

Salah satu kontroversi dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan adalah isu pesangon. 
Terlebih, besaran pesangon di Indonesia dinilai sebagai faktor utama yang menyebabkan biaya 
investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia kalah saing dibandingkan dengan negara 
tetangga. 

Kemenko Perekonomian mencatat rerata pesangon yang dibayarkan di Indonesia mencapai 52 
pekan. Jumlah ini telak lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand sebesar 
32 pekan, Vietnam 23 pekan, Filipina 23 pekan, dan Malaysia 17 pekan. 

Dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker sebelumnya, besaran pesangon 
disepakati sebesar 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pelaku usaha dan 9 kali oleh 
pemerintah melalui program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

Meski demikian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko 
Perekonomian Elen Setiasi mengusulkan perubahan skema dalam rapat kerja Badan Legislasi 
DPR RI. 

Dalam draf terakhir RUU Ciptaker, pesangon korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya 
ditetapkan maksimal 19 kali gaji ditambah dengan JKP 6 kali gaji yang pengelolaannya diatur 
oleh pemerintah. Dengan demikian, korban PHK akan memperoleh maksimal 25 kali gaji. Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi 

Sukamdani memastikan nantinya korban PHK tetap menerima jaminan kehilangan pekerjaan dari 
pemerintah, alih-alih dari pemberi kerja sebagaimana aturan yang berlaku selama ini. 

"(Pesangon) yang dibayarkan perusahaan iya benar turun, tetapi diganti dengan unemployment 
benefit (yang ditanggung pemerintah)  Itu (pembayarannya) melalui BPJS Ketenagakerjaan," 
kata Hariyadi. 

Dengan demikian, Hariyadi menegaskan pengusaha tidak akan lagi fokus pada pemberian 
pesangon karena orientasinya lebih pada upaya mempertahankan pekerja diam jangka panjang. 
Prinsipnya, makin banyak pekerja formal dalam jangka panjang, perekonomian akan makin kuat. 

"Memang dunia usaha berkepentingan pada ekonomi yang kuat karena dengan demikian daya 
beli akan naik. Saat daya beli naik, barang produksi pun naik," ujarnya. 

Lain sikap, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal maklum jika JKP 
dimaksudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar korban PHK tidak terlalu lama mencari 
pekerjaan atau menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru. 

Namun, menurutnya, pekerja tetap membutuhkan kejelasan dari skema ini, baik untuk pegawai 
tetap maupun kontrak. Pasalnya, dia menilai mustahil anggaran pemerintah dapat menanggung 
sebagian beban pesangon dari seluruh pekerja terdampak PHK. 

"Skemanya katanya mau dibayar pemerintah tetapi tidak jelas anggarannya dari mana. Nah, 
akibat pandemi atau resesi ekonomi, akan ada jutaan buruh yang di-PHK. Apa benar dana APBN 
cukup untuk membayar pesangon buruh sebanyak 6 bulan gaji yang ditanggung pemerintah? 
Bisa jebol APBN," ujarnya. 
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Bagaimanapun, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia Bob Azam berkeyakinan RUU Ciptaker adalah amunisi utama Indonesia dalam 
menghadapi kenormalan baru pascapandemi. "Isu ketenagakerjaan adalah persoalan lama. 
Tanpa RUU ini, kita akan ketinggalan dibandingkan dengan negara lain sementara mereka sudah 
siap menghadapi kenormalan baru," kata Bob. 

Terkait dengan finalisasi RUU yang dikebut hanya dalam beberapa bulan, Bob berpendapat 
persiapan menghadapi kenormalan baru memang harus dilakukan paralel dengan penanganan 
Covid-19. 

Dia pun menyebutkan manfaat beleid ini nantinya tak hanya akan dirasakan oleh dunia usaha, 
tetapi juga bagi angkatan kerja di Tanah Air yang menghadapi tantangan defisit lapangan kerja. 

"Sekarang arahnya sudah digitalisasi, Industri 4.0. Kalau seperti ini terus, kita tidak bisa merebut 
peluangnya," ujarnya. 

TIDAK MUDAH 

Berpandangan berbeda, Kepala Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri menggarisbawahi RUU Ciptaker 
tidak akan serta merta menjawab target ekonomi yang ditetapkan pemerintah dan pengusaha. 

Meski penanaman modal asing (PMA) terbilang tinggi, Yose mencatat persentasenya terhadap 
produk domestik bruto (PDB) kecil dibandingkan dengan negara Asean lain. 

"Secara nominal memang besar. Namun, jika dibandingkan dengan size ekonomi tidaklah besar. 
Jika dihitung, kontribusi PMA hanya 1,9% dari PDB RI. Di Thailand itu sekitar 3% dan di Vietnam 
mencapai 6%," ujar Yose. 

Tak hanya itu, kehadiran investasi tak selamanya diiringi dengan penyerapan tenaga kerja baru. 
Dalam catatan CSIS, tiap persen pertumbuhan ekonomi pernah menciptakan 300.000 sampai 
450.000 lapangan kerja sebelum krisis 1998 sampai awal 2000-an. 

Namun, tren tersebut bergeser menjadi hanya 200.000 lapangan kerja baru untuk tiap persen 
pertumbuhan ekonomi. 

Atas dasar itu, Yose menilai RUU Cipta Kerja harus bisa mengakomodasi kehadiran investasi 
yang berorientasi padat karya, Pemerintah pun perlu mengintervensi sehingga investor berminat 
menanamkan modal di sektor padat karya. 

"Memang RUU Ciptaker bisa mendatangkan investasi. Namun, perlu dilihat pula investasi 
tersebut haruslah yang mempekerjakan orang, jangan lari ke industri padat modal. Kita perlu ini 
agar bonus demografi tak berbalik menjadi beban," kata Yose. 

Setali tiga uang, Ekonom Senior Indef Aviliani memprediksi dampak positif RUU Ciptaker 
terhadap investasi dan pasar kerja tidak akan signifikan dalam waktu dekat. 

Alih-alih mengebut ratifikasi beleid tersebut, dia menilai pemerintah seharusnya memetakan 
insentif yang mengakomodasi industri dengan permintaan yang masih ada. 

"RUU ini dibahas tergesa-gesa dan dibuat dengan persepsi yang mengutamakan supply, bukan 
demand. Jika investasi datang, apakah sudah dipetakan barang produksinya akan dipasarkan ke 
mana?" ujar Aviliani. 

Dia juga mengatakan RUU Cipta Kerja justru berpotensi kontraproduktif terhadap upaya 
perbaikan pasar kerja. Pasalnya, aturan sektor ketenagakerjaan yang tertuang dalam aturan ini 
berpotensi mereduksi upah yang diterima pekerja. 
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Seperti ketentuan upah minimum tiap kota/kabupaten yang nantinya tak baku diatur dan bisa 
hanya mengacu pada upah minimum tingkat provinsi. 

Hal ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia 
(OPSI) Timboel Siregar. Menurutnya, upah minimum yang hanya mengacu pada tingkat provinsi 
bisa menyebabkan konsumsi terkoreksi. 

Kehadiran JKP pun dinilainya hanya akan memperberat kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan. 

"Apakah pemerintah akan menjamin enam kali upah usai pekerja mengalami PHK? Saya sangsi. 
Kemungkinan hanya Rp600.000 seperti jaring pengaman sosial atau maksimal Rpl juta. Dalam 
skenario PHK menjadi lebih mudah dengan RUU Cipta Kerja, tentu ini memperberat anggaran 
negara," tutur Timboel. 

Dia pun menyoroti tak terjawabnya masalah defisit pasar kerja di Tanah Air. Dengan skema 
pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) yang lebih lugas dan bertambahnya angkatan kerja 
sampai 3 juta orang tiap tahunnya, dia tak yakin investasi yang hadir bisa menciptakan lapangan 
kerja sebagaimana kebutuhan. 

Menurutnya, harapan pekerja saat ini hanyalah mengawal perkembangan RUU Cipta Kerja 
sampai ke yudikatif. Sebab, aturan ini hampir pasti akan disahkan menjadi undang-undang dalam 
rapat paripurna yang rencananya digelar Kamis (8/10). 
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Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis NOV 

Tanggal 2020-10-05 04:18:00 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Yang paling penting sekarang, bagaimana 
masyarakat merasakan berlakunya Un-dang-Undang Ciptaker 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Soal Persyaratan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU 
Ciptaker tak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ada 10 isu yang diusung 
oleh buruh dalam menolak RUU Ciptaker di klaster ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengapresiasi selesainya pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja (Ciptaker). Kabinet Indonesia maju yakin kehadiran regulasi itu bisa membantu percepatan 
pemulihan ekonomi nasional. 

MENTERI Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Har-tarto berharap, kehadiran Undang-
Undang (UU) Ciptaker nanti bisa membuat reformasi birokrasi makin cepat, sehingga pelayanan 
pemerintahan dapat lebih efisien. 

 

AIRLANGGA PEDE LAYANAN BIROKRASI MAKIN MUDAH 

Pemerintah mengapresiasi selesainya pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja (Ciptaker). Kabinet Indonesia maju yakin kehadiran regulasi itu bisa membantu percepatan 
pemulihan ekonomi nasional. 

MENTERI Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, kehadiran Undang-
Undang (UU) Ciptaker nanti bisa membuat reformasi birokrasi makin cepat, sehingga pelayanan 
pemerintahan dapat lebih efisien. 
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'"Yang paling penting sekarang, bagaimana masyarakat merasakan berlakunya Undang-Undang 
Ciptaker," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, kemarin. 

Dia menjelaskan, dalam RUU tersebut, terdapat berbagai dukungan untuk pelaku usaha. Antara 
lain, proses perizinan yang lebih mudah karena adanya perizinan satu pintu atau Online Single 
Submission (OSS). 

Tak hanya pelaku usaha, lanjut Airlangga, UU Ciptaker memberi solusi dalam meningkatkan 
perlindungan kepada pekerja. Misalnya soal pemberian pesangon, pemerintah menerapkan 
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS dengan tanpa mengurangi manfaat 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Hari Tua (JH), dan Jaminan 
Pensiun (JP). Dan yang paling penting, tidak ada iuran tambahan baik dari pekerja maupun 
pemberi kerja. 

Selain itu. RUU Ciptaker mengatur jam kerja khusus untuk pekerjaan tertentu yang jam kerjanya 
tidak umum. Dan. akan memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan 
digital, termasuk industri 4.0 dan ekonomi digital. 

"Soal Persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang ada di 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU Ciptaker tak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti 
hamil " tegas Airlangga. 

Sementara itu, penolakan terhadap pengesahan RUU itu masih terus disuarakan kaum buruh. 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, setidaknya ada 
32 federasi dan konfederasi di Indonesia yang menolak pengesahan RUU tersebut. 

"Ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Ciptaker di klaster ketenagakerjaan," 
kata Said. 

Sepuluh isu tersebut antara lain berkaitan dengan PHK. sanksi pidana bagi pengusaha. Tenaga 
Kerja Asing (TKA). Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/ Kota (UMSK), pesangon, karyawan kontrak seumur hidup. outsourcing seumur 
hidup. waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun 
bagi pekerja kontrak outsourcing.  nov 
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Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Jadi dalam kaitannya untuk menangani 
pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, Pemerintah telah mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Untuk saat ini pemerintah menangani 
langsung melalui Perpu I tahun 2020 atau UU no 2 tahun 2020 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Bahkan khusus untuk sektor UMKM sudah 
ditetapkan anggaran sebesar 128 triliun rupiah 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Yang terpenting adalah manfaat yang akan 
didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta Kerja 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Apalagi dalam UU Cipta Kerja nanti juga 
menyelesaikan persoalan keterlanjuran masyarakat agar memperoleh kepastian berusaha di 
wilayah kehutanan. Selain itu ada pula peran pemerintah untuk mengeluarkan jaminan asuransi 
untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam bentuk jaringan kehilangan pekerjaan 

 

Ringkasan 

Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja. Dalam 
pandangan mini fraksi yang disampaikan perwakilannya, Sabtu (3/10/2020) di Gedung DPR RI, 
Jakarta, mereka menyatakan jika Omnibus Law ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan 
memaksa di tengah krisis pandemi ini. Menanggapi adanya penolakan tersebut maka Menko 
Perekonomian menyatakan bahwa Omnibus Law adalah produksi UU (Undang-Undang), bukan 
Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). 

 

RUU CIPTA KERJA BANYAK MANFAAT? 

Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja. Dalam 
pandangan mini fraksi yang disampaikan perwakilannya, Sabtu (3/10/2020) di Gedung DPR RI, 
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Jakarta, mereka menyatakan jika Omnibus Law ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan 
memaksa di tengah krisis pandemi ini. 

Menanggapi adanya penolakan tersebut maka Menko Perekonomian menyatakan bahwa 
Omnibus Law adalah produksi UU (Undang-Undang), bukan Perppu (peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang). 

"Jadi dalam kaitannya untuk menangani pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, Pemerintah telah 
mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020," kata Airlangga, Minggu (4/9/2020). 

Perppu ini berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan. 

Kemudian oleh DPR RI, Perppu 1 tahun 2020 ini disetujui untuk menjadi UU no 2 tahun 2020 
yang berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang. 

Alasan yang diajukan oleh Partai Demokrat tersebut dinilai kurang relevan karena selama masa 
pandemi, pemerintah sudah membuat Perppu 1 tahun 2020 yang kini ditetapkan menjadi UU no 
2 tahun 2020 untuk menangani pandemi Covid-19. 

"Untuk saat ini pemerintah menangani langsung melalui Perpu I tahun 2020 atau UU no 2 tahun 
2020," ujarnya. 

Bahkan terkait pandemic Covid-19, dana sektor kesehatan dikeluarkan sebesar 86.64 triliun 
rupiah. Dana tersebut termasuk penambahan alokasi untuk uang muka vaksin serta pengadaan 
sarana prasarana dan pembelian alat kesehatan senilai Rp17.2 triliun, yang dinilai sangat 
mendesak pada masa pandemi ini. 

Sementara untuk dana untuk perlindungan sosial selama Pandemi Covid-19, ditetapkan sebesar 
242.15 triliun rupiah. 

"Bahkan khusus untuk sektor UMKM sudah ditetapkan anggaran sebesar 128 triliun rupiah," 
tuturnya. Dari sejumlah anggaran berikut UU tersebut, pemerintah sudah sangat concern dalam 
menangani dampak akibat pandemi Covid-19. 

Sementara RUU Cipta Kerja sendiri adalah sebuah Undang-Undang yang akan mengatasi 
Obesitas Regulasi, sebagai legacy pemerintah yang lalu untuk dirampingkan agar tidak 
memberatkan Rakyat yang ingin berusaha. 

Ada banyak hal yang diatur dan disederhanakan dalam RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui 
tujuh fraksi di DPR, minus PKS dan Demokrat. 

"Yang terpenting adalah manfaat yang akan didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta 
Kerja," ungkapnya. 

"Apalagi dalam UU Cipta Kerja nanti juga menyelesaikan persoalan keterlanjuran masyarakat 
agar memperoleh kepastian berusaha di wilayah kehutanan. Selain itu ada pula peran 
pemerintah untuk mengeluarkan jaminan asuransi untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan 
dalam bentuk jaringan kehilangan pekerjaan," pungkasnya.. 
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Narasumber 

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Setelah kita mendengar bersama-sama pendapat 
dan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah serta DPD, tadi sudah disampaikan ada 7 fraksi 
yang menerima dan 2 menyatakan menolak, dengan harapan tadi seperti yang disampaikan Pak 
Menko Perekonomian, pintu komunikasi masih terbuka untuk dilakukan menjelang Paripurna. 
Oleh karena itu saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah, apakah 
Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan 
pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya? 

neutral - Hinca Panjaitan (Mewakili Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR-RI) Kami memahami 
RUU Cipta Kerja ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi 
birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan tenaga kerja. Tetapi kami mencermati pula 
adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU ini 

neutral - Hinca Panjaitan (Mewakili Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR-RI) Kami memahami 
RUU Cipta Kerja ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi 
birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan tenaga kerja. Tetapi kami mencermati pula 
adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU ini. 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) Terhadap 
partai-partai yang sudah mendukung, catatannya sudah kami catat. Bagi yang belum 
mendukung dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS. catatannya juga kami catat. Dan sebetulnya 
kalau mau dialog tetap kami buka. Masih ada waktu dialog dan kami bisa menjelaskan. . Apabila 
diperlukan kami siap hadir di fraksi PKS, atau di fraksi Demokrat sambil kita menunggu rapat 
Paripurna 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili pemerintah 
hadir dalam rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10) mengatakan, RUU Cipta 
Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti dengan penerapan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan 
penggunaan sistem eletronik. 
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Dengan debirokratisasi maka masyarakat akan mudah memproses perizinan berusaha dan 
perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek 
perlindungan kesehatan, keamanan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. 

 

RUU CIPTA KERJA MENDORONG DEBIROKRATISASI 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,Airlangga Hartarto mewakili pemerintah 
hadir dalam rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10) mengatakan, RUU Cipta 
Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih 
efisien, mudah, dan pasti dengan penerapan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dan 
penggunaan sistem eletronik. 

Dengan debirokratisasi maka masyarakat akan mudah memproses perizinan berusaha dan 
perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek 
perlindungan kesehatan, keamanan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. 

Airlangga mengatakan, manfaat yang akan didapat nanti setelah berlakunya UU Cipta Kerja, 
kepada masyarakat, paling kurang, antara lain, untuk UMKM. diberikan kemudahan dan 
kepastian dalam proses perizinan. kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual 
(Haki), kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan juga diberikan 
kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian 
legalitas bagi pelaku usaha UMKM. 

Untuk koperasi, diberikan kemudahan dalam proses pendirian koperasi dengan menetapkan 
minimal jumlah sembilan orang koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip 
usaha koperasi secara syariah dan dapat memanfaatkan teknologi untuk operasional koperasi. 

Untuk sertifikasi halal, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halan dan 
bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas 
lembaga pemeriksa halal. yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. 
Untuk nelayan, dalam RUU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk 
kapal perikanan yang dilakukan melalui satu pintu di KKP dan Kementerian Perhubungan 
memberikan dukungan melalui standar keselamatan. 

Dari sisi perumahan, kata Airlangga. pemerintah akan memberikan percepatan pembangunan 
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikelola khusus oleh Badan 
Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). 

Sedangkan, peningkatan perlindungan kepada pekerja, meliputi, pertama, adanya kepastian 
perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan 
kompensasi. Kedua, adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian 
pesangon Pemerintah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak 
mengurangi manfaat JKK. JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau 
pengusaha. 

Ketiga, pengaturan alih daya tetap diatur dalam UU dengan tetap memperhatikan Putusan MK. 
Kempat. pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilakukan oleh pemerintah 
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsos-tek) dengan tidak 
mengurangi manfaat JKK. JKm. JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau 
pengusaha. 

Keempat, pengaturan jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat 
melakukan jam kerja yang umum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dan hal ini perlu 
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kita lakukan dengan memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan 
digital, termasuk Industri 4.0 dan ekonomi digital. 

Kelima, ada pun persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti hadi, cuti hamil yang telah 
diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dan Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
menggelar rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja pada Sabtu (3/10/2020) malam. Rapat 
tersebut akhirnya menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke sidang paripurna DPR yang 
rencananya akan digelar pada 8 Oktober 2020 untuk disahkan menjadi undang -undang, namun 
ada dua fraksi yang menolak. 

Tujuh Fraksi yang menerima RUU Cipta Kerja adalah PDI-P. Gerindra, Golkar, Nasdem. PKB. PPP. 
PAN. Sedangkan yang menolak adalah Fraksi Demokrat dan PKS. 

"Setelah kita mendengar bersama-sama pendapat dan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah 
serta DPD, tadi sudah disampaikan ada 7 fraksi yang menerima dan 2 menyatakan menolak, 
dengan harapan tadi seperti yang disampaikan Pak Menko Perekonomian, pintu komunikasi 
masih terbuka untuk dilakukan menjelang Paripurna. Oleh karena itu saya meminta persetujuan 
kepada seluruh anggota dan pemerintah, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta 
Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?" 
kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja Pemerintah dan Baleg DPR yang 
disiarkan langsung di YouTube DPR. Sabtu (3/10). 

Mewakili Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR-RI, Hinca Panjaitan menyampaikan. Fraksi Partai 
Demokrat menolak RUU Cipta Kerja diteruskan untuk pengambilan ke-putusannya di tingkat 
selanjutnya. Ia menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan 
komprehensif. 

Menurutnya, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di 
tengah krisis akibat pandemi. Ia menilai prioritas utama pemerintah harus diprioritaskan dalam 
menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat "Kami memahami RUU Cipta Kerja ini 
kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi, 
peningkatan ekonomi, dan juga percepatan tenaga kerja. Tetapi kami mencermati pula adanya 
sejumlah persoalan mendasar dari RUU ini." kata Hinca Pan jaitan. 

Mengutip survei World Economics Forum pada 2017, Hinca menyampaikan masalah 
ketenagakerjaan bukanlah persoalan utama yang menghalangi masuknya investasi asing. Tiga 
faktor utama yang justru menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis di Indonesia adalah 
korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan akses 

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menggelar rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja, 
Sabtu (3/10). keuangan. Sementara masalah ketenagakerjaan ada di peringkat ke-13 dari 16 
persoalan yang menghambat. 

Sementara itu, perwakilan dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah juga menyampaikan sikap Fraksi 
PKS yang menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang dalam sidang 
Paripurna, sebab beberapa ketentuannya dinilai merugikan kaum buruh. 

Mengomentari penolakan itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka pintu komunikasi dengan fraksi Demokrat 
maupun PKS yang menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. 
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"Terhadap partai-partai yang sudah mendukung, catatannya sudah kami catat. Bagi yang belum 
mendukung dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS. catatannya juga kami catat. Dan sebetulnya 
kalau mau dialog tetap kami buka. Masih ada waktu dialog dan kami bisa menjelaskan. 

Apabila diperlukan kami siap hadir di fraksi PKS, atau di fraksi Demokrat sambil kita menunggu 
rapat Paripurna," kata Airlangga. 

[HER/O-lj 
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Narasumber 

negative - Herzaky Mahendra Putra (WIB Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat) Kontroversi 
Omnibus Law dan Ruang Keadilan Sosial Kita 

negative - Herzaky Mahendra Putra (WIB Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat) Pertanyaannya 
ini kan sangat-sangat kompleks, tapi kenapa seakan-akan sedemikian terburu-buru ini sampai 
kemudian ada meeting yang di luar hari kerja dan macam-macam. Ada apa ini? Itu menjadi 
pertanyaan besar juga. Seharusnya kan dibahas lebih hati-hati dan sangat mendalam. Kurang 
bijak lah dari kami memandangnya ini 

negative - Herzaky Mahendra Putra (WIB Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat) Kami juga 
melihat bahwa kalau UU ini harapannya bisa di satu sisi bisa mendorong investasi ya, yang 
menggerakkan perekonomian nasional, tapi disisi lain kok hak dan kepentingan pekerja ini 
sepertinya diabaikan atau dipinggirkan, kan gak boleh seharusnya 

negative - Herzaky Mahendra Putra (WIB Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat) Partai 
Demokrat aja sempat tidak dapat gitu diawal, kan menjadi lucu gitu, draft RUU hanya di- keep 
oleh sekelompok orang tertentu. Ini ada apa ini? Bayangkan anggota dewan aja kita yang resmi 
di dalam Parlemen aja tidak mendapatkan akses di awal. Apalagi teman-teman elemen 
masyarakat pekerjaan dan jaringan civil society 

 

Ringkasan 

Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro  Partai Demokrat menjadi 
salah satu partai politik yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang tinggal 
selangkah lagi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) meskipun banyak penolakan dari 
masyarakat. Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partai 
Demokrat mempunyai lima alasan menolak RUU Ciptaker. 
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DIANGGAP CERMINKAN PANCASILA, JADI ALASAN DEMOKRAT TOLAK RUU 
CIPTAKER 

Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro  Partai Demokrat menjadi 
salah satu partai politik yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang tinggal 
selangkah lagi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) meskipun banyak penolakan dari 
masyarakat. 

Berita terkait  Tidak Ada Politik Identitas Di Medan, Demokrat-PKS Ingin Menang Tanpa Merusak  
Siswa Belajar Daring, Ibas Ingatkan Insan Pendidikan Disiplin Protokol Covid-19  Tolak RUU 
Ciptaker, PKS Nilai Susunan Resepnya Tidak Pas 

Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partai Demokrat 
mempunyai lima alasan menolak RUU Ciptaker. 

Pertama, RUU Ciptaker dinilai tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah 
krisis pandemi virus corona baru (Covid-19). 

"Di masa krisis pandemi ini fokus utama seharusnya menangani penanganan pandemi gitu, 
menyelamatkan jiwa manusia dan memutuskan rantai penyebaran covid," ujar Herzaky dalam 
diskusi virtual bertajuk "  Kontroversi Omnibus Law dan Ruang Keadilan Sosial Kita  " yang 
diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat pada Minggu malam (4/10). 

Selain itu kata Herzaky, RUU Ciptaker membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus. 
Dimana, terdapat 1.244 pasal dan 79 UU yang akan direvisi. 

"Pertanyaannya ini kan sangat-sangat kompleks, tapi kenapa seakan-akan sedemikian terburu-
buru ini sampai kemudian ada meeting yang di luar hari kerja dan macam-macam. Ada apa ini? 
Itu menjadi pertanyaan besar juga. Seharusnya kan dibahas lebih hati-hati dan sangat 
mendalam. Kurang bijak lah dari kami memandangnya ini," jelas Herzaky. 

Tak hanya itu, Demokrat kata Herzaky juga menilai bahwa RUU Ciptaker berpotensi 
meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri ini. 

"Kami juga melihat bahwa kalau UU ini harapannya bisa di satu sisi bisa mendorong investasi 
ya, yang menggerakkan perekonomian nasional, tapi disisi lain kok hak dan kepentingan pekerja 
ini sepertinya diabaikan atau dipinggirkan, kan gak boleh seharusnya," kata Herzaky. 

Apalagi kata Herzaky, RUU Ciptaker juga mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, 
utamanya sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tidak Ada Politik Identitas Di Medan, Demokrat-PKS Ingin Menang Tanpa Merusak  Terakhir, 
Demokrat menilai, RUU Ciptaker cacat prosedur, kurang transparan dan kurang akuntabel karena 
tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society. 

"Partai Demokrat aja sempat tidak dapat gitu diawal, kan menjadi lucu gitu, draft RUU hanya di-  
keep  oleh sekelompok orang tertentu. Ini ada apa ini? Bayangkan anggota dewan aja kita yang 
resmi di dalam Parlemen aja tidak mendapatkan akses di awal. Apalagi teman-teman elemen 
masyarakat pekerjaan dan jaringan civil society," pungkas Herzaky.   
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