
Kemarahan Masyarakat Sipil atas Pengesahan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja 

 

Tepat pada 05 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetuk pengesahan 

Omnibuslaw RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Seperti yang telah diketahui bahwa dari 

sejak perumusan sampai kepada perancangan peraturan ini telah menumpuk sejumlah 

permasalahan yang akan berdampak buruk kepada seluruh masyarakat sipil. 

Awal perumusan Omnibuslaw ini sejak tidak sesuai dengan prosedur alias inkonstitusional seperti 

proses yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Bahkan kondisi ini 

diperparah dengan pengesahan yang tergesa-gesa pada masa pandemi DPR bersama 

Pemerintah saja tetap terus mengebut pengesahan ini sampai kepada menutup mata prioritas 

penanganan Pandemi Covid-19. 

Proses yang tidak transparan dan partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam 

menggambarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan abai untuk 

menghadirkan ruang demokrasi diantaranya, pembahasan RUU pada masa reses dan diluar jam 

kerja dan tertutupnya ruang informasi yang dapat diakses oleh publik terkait draft Rancangan 

Undang-Undang. 

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat reaksi bagi seluruh masyarakat sipil yang 

resah akan dampak buruk terjadi kedepannya, dari beberapa titik aksi dan mogok di Jawa Barat 

diantaranya: 

Bandung Cimahi Padalarang 

Rancaekek Purwakarta Bekasi 

Cianjur Subang Sukabumi 

 

Atas timbulnya titik aksi tersebut mendandakan bahwa tertutup nya ruang-ruang demokrasi 

melalui perwakilan rakyat sudah tidak menjamin apa yang disuarakan oleh masyarakat sipil. 

Sehingga upaya mogok dan turun ke jalan adalah ruang yang tersisa bagi masyarakat sipil 

menunjukan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa saat ini. 

Sebelum terjadinya aksi tersebut pemerintah melalui alat negara yakni kepolisan mengeluarkan 

Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Dalam 

surat tersebut berisikan upaya pembungkaman hak-hak sipil diantaranya  

1. Pada poin satu yang tersebutkan bahwa “melaksanakan giat fungsi intelejen dan deteksi 

dini serta deteksi aksi terhadap elemen masyarakat sipil”;  

2. Pada Poin dua tersebukan bahwa “Pelarangan unjuk rasa dan mogok kerja” yang 

sejatinya merupakan hak konstitusional bagi kelompok buruh dan masyarakat sipil; 

3. Pada poin lima dan enam yang tersebut bahwa “melakukan cyber patrol pada media 

sosial dan manajemen media untuk memblokade dan meng-counter opini masyarakat 

sipil. 

4. Pada poin sepuluh kepolisian melakukan upaya kriminalisasi terhadap hak-hak 

masyarakat sipil khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi  

upaya terakhir penolakan pengesahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja 

 

Dampak dari beredarnya Surat Telegram Kapolri tersebut terdapat beberapa aksi yang diblokade 

oleh kepolisian seperti di Bekasi, Rancekek, dan Bandung. Upaya tersebut dilakukan dengan 

pengerahan aparat kepolisian yang berlebihan yang berdampak pada pengekangan kebebasan 

berekspresi dan berpendapat  



Surat Telegram Kapolri tersebut bertentangan dengan  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2005 Tentang 

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada pasal 19 : 

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk 

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, 

terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, 

karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya” 

 

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian pun tidak menggunakan prosedur yang telah berlaku 

seperti Perkap No 08 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia 

Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 6 poin b juncto 

Pasal 5 ayat (1) poin (y) : 

“Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam 
melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi  berhak untuk berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. HAM sebagaimana dimaksud yang termasuk dalam cakupan tugas 
Polri, meliputi hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan 
politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh 
diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan 
bertempat tinggal di wilayah RI” 
 

Pasal 6, 

Huruf b, “Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum” 
Huruf c, ”Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” 

 

Sehingga kepolisian yang seharus nya netral sebagai alat negara menunjukan ke tidak-

berpihakan terhadap masyarakat sipil. Bahkan sebaliknya menurut Pasal 13 UU 9/1998 “dalam 

pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan 

perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. 

Dari beberapa hal tersebut kami menuntut: 

1. Menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja; 

2. Fasilitasi upaya politik masyarakat sipil untuk berekspresi dan berpendapat dalam 

melakukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja; 

3. Tarik pengerahan aparat yang berlebihan karena menciderai hak hak konstitusional 

warga negara. 

Tetap percaya pada kekuatan pengorganisiran dan solidaritas, A Luta Continua! 

 

 

LBH Bandung 

082120171321 


