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UU CIPTA KERJA
Berkah atau Musibah???
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Seharusnya setiap kali penerbitan majalah diiringi
sukacita yang riuh. Untuk sebuah majalah baru,
antusiasme dan reaksi positif yang diberikan banyak
orang terhadap majalah POTRET merupakan suatu
anugerah luar biasa.
Namun pada edisi kali ini, sukacita itu tak terlihat sebab
baru saja DPR mengesahkan UU Cipta Kerja yang
dikhawatirkan malah tidak berpihak pada pekerja.
Bahkan bagi para pelaku usaha pun menyangsikan UU
ini sebab banyak sejumlah pasal pada undang-undang
tentang pelaksanaan kegiatan usaha yang dihapus,
sehingga perusahaan harus membuat ekosistem
industri yang baru pula.
Karena tampaknya UU ini justru malah tidak
memberikan kepastian hukum dalam hal berusaha dan
bekerja, POTRET menggunakan cover warna hitam
sebagai simbol simpati terhadap ketidakadilan bagi
orang-orang yang berjuang mempertahankan hidup di
tengah situasi yang tak menentu. Juga pada edisi ini
akan kita bahas dari segi aspek ekonomi dan hukum
jikalau UU ini memberikan dampak bagi
perkembangan industri kreatif.
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LIPUTAN KHUSUS

UU CIPTA
KERJA
Berkah atau Musibah?
UU Cipta Kerja memunculkan keresahan banyak pihak, terutama bagi para
pekerja di berbagai sektor industri. Pemerintah mengatakan jika UU Cipta
Kerja dapat menjadi solusi bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaan
selama masa pandemi. Lalu, adakah dampak negatifnya bagi industri kreatif
secara khusus?

Pasca pengesahan Omnibus Law UU Cipta
Kerja pada 5 Oktober silam, puluhan ribu
pekerja di berbagai kota di Indonesia
mengadakan aksi demo sebagai wujud
protes terhadap pengesahan UU ini oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dengan disahkannya UU ini, pemerintah
dan anggota dewan dinilai tidak memiliki
sensitivitas terhadap perekonomian kelas
menengah ke bawah yang mengalami
krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Framing pemberitaan di media mainstream
pun terbelah dua, antara mereka yang
mendukung pengesahan UU ini, dan
mereka yang memihak kepentingan para
pekerja.
Benarkah UU Cipta Kerja sesungguhnya
merugikan banyak pihak, terutama para
pekerja yang tidak memiliki kepastian
hukum soal masa kerja, kontrak kerja,
hingga hak cuti? Lantas apakah UU ini
juga memiliki pengaruh signifikan
terhadap perkembangan industri kreatif
yang selama ini menjadi sektor industri

paling terdampak Covid-19?
Ketersediaan Lapangan Kerja
Selama masa pandemi, Badan Pusat
Statistik (BPS) telah melakukan dua kali
survei untuk melihat kondisi lapangan
pekerjaan di Indonesia.
Pada bulan Juni 2020, ada sekitar 87.739
responden yang disurvei oleh BPS. Hasil
survei tersebut mengungkapkan, 2,52%
responden di-PHK akibat Covid-19;
18,34% responden terpaksa dirumahkan;
22,74% tidak bekerja, dan sisanya masih
berstatus bekerja.
Di bulan September 2020, BPS kembali
melakukan survei terhadap 34.559
perusahaan. Data yang dirilis BPS
menunjukkan sebagai berikut:
- 8,76% perusahaan berhenti beroperasi
- 5,45% masih beroperasi dengan penerapan work from home (WFH) bagi sebagian pekerjanya
- 2,05% beroperasi dengan menerapkan WFH bagi seluruh pekerjanya

Akbar Nikmatullah Dachlan, Founder Melek APBN

- 24,31% perusahaan tetap beroperasi dengan pengurangan
kapasitas jam kerja, mesin, dan
pegawai
- 0,49% perusahaan beroperasi
dan melebihi kapasitas sebelum
masa pandemi
- 58,95% perusahaan tetap beroperasi seperti biasa.
Meski tampaknya perusahaan
cukup banyak yang beroperasi
seperti biasa dan masih banyak yang
memiliki pekerjaan, nyatanya pada
masa pandemi ini, para pegawai
yang dirumahkan tidak
mendapatkan upah sama sekali.
Pengurangan jam kerja juga berarti
pengurangan upah, dan
pemberhentian selama masa
pandemi juga berarti pekerja tidak
mendapat upah.
Dengan kondisi ketiadaan lapangan
pekerjaan yang memadai, UU Cipta
Kerja ini digagas dengan menyeder-

hanakan 80 undang-undang (yang
terdiri dari 1.200 pasal) berkaitan
dengan lapangan pekerjaan,
ketenagakerjaan, dan perpajakan
menjadi 170 pasal yang termaktub
secara keseluruhan dalam UU Cipta
Kerja.
UU Cipta Kerja ini diharapkan
mampu meminimalisir krisis
ekonomi-politik dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun benarkah UU Cipta Kerja
betul-betul bisa menjadi solusi bagi
ketersediaan lapangan kerja?
Founder Melek APBN Akbar
Nikmatullah Dachlan
mengungkapkan jika UU Cipta Kerja
berpotensi untuk menciptakan
setidaknya tiga juta lapangan
pekerjaan setiap tahunnya. UU
Cipta Kerja bisa memiliki empat
keuntungan dari kebijakan strategis
yang ditetapkan dalam UU tersebut.

IIlustrasi pekerja konstruksi bangunan

: Pertama, UU ini bisa meningkatkan
iklim investasi dan kegiatan
berusaha. Kedua, UU ini
memberikan perlindungan dan
kesejahteraan bagi para pekerja,"
kata Akbar.
Lebih jauh Akbar menuturkan, UU
ini memberikan perhatian khusus
pada perkembangan ,
pemberdayaan, dan perlindungan
UMKM. Terakhir, UU ini bisa
meningkatkan investasi pemerintah
dan proyek strategis nasional.
"Iklim investasi yang kondusif pada
akhirnya akan menyebabkan
penyerapan tenaga kerja lebih
banyak," lanjut Akbar lagi.
Status Karyawan dan Hubungan
Kerja
Momok paling menakutkan yang
tertuang dalam UU Cipta Kerja,
sekaligus menjadi alasan dari
beragam aksi penolakan UU ini

Boris Tampubolon, Managing Partner DNT Lawyers
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adalah persoalan status
kepegawaian hingga alasan
pemutusan hubungan kerja.

akan berganti. Seharusnya jangka
waktu kontrak diatur dalam UU
sehingga ada kepastian," kata Boris.

Managing Partner kantor hukum
DNT Lawyers Boris Tampubolon
mengungkapkan, prinsip UU Cipta
Kerja dan Ketenagakerjaan adalah
sama. Pengusaha tidak bisa
memberhentikan pegawai tanpa
sebab. Jika PHK dilakukan tanpa
alasan (setidaknya harus ada 10
alasan), maka PHK tersebut batal
demi hukum.

Dampak UU Cipta Kerja Bagi
Industri Kreatif
Masih belum dapat dipastikan apa
dampak bagi sektor industri kreatif
pasca pengesahan UU Cipta Kerja
ini. Namun apabila kegiatan
ekonomi kreatif tersebut
merupakan bentuk UMKM, maka
kegiatan ekonomi kreatif tersebut
dapat mengacu pada UU Cipta Kerja
yang memberikan perhatian cukup
banyak pada pengembangan
UMKM.

Yang menjadi persoalan dalam UU
Cipta Kerja ini adalah terkait status
pegawai. Boris mengatakan jika UU
ini tidak mengakomodir ketentuan
pekerja kontrak. Jangka waktu
pekerja malah akan diatur dalam
peraturan pemerintah/kementerian.
"Jika mengatur pada peraturan
pemerintah /kementerian, begitu
rezim berganti maka peraturan pun

Karena bergerak dalam sektor
kreatif, maka yang dibutuhkan
adalah upaya untuk terus berinovasi
dan terus mencari peluang baru
yang disesuaikan dengan keinginan
konsumen.
"Di masa pandemi, sangat penting

bagi para pelaku ekonomi kreatif
untuk mulai mengalihkan
kegiatannya secara digital.
Digitalisasi kerap mendukung
sektor usaha kreatif dalam kondisi
yang tidak pasti," kata Akbar.
Perlukah UU Cipta Kerja Disahkan?
Pro dan kontra mengenai perlunya
pengesahan UU Cipta Kerja di
tengah masa pandemi masih terus
berlanjut. Apalagi sejak awal
pembentukannya, UU ini dinilai
tidak transparan dan tidak pernah
melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan seperti pekerja dan
akademisi.
Di satu sisi dibutuhkan aturan yang
mampu meringkas birokrasi berbelit
untuk menggeliatkan investasi. Di
sisi lain, fokus pada kesehatan
masyarakat juga penting di tengah
situasi pandemi. Masyarakat yang
sehat pastinya menggerakkan
perekonomian yang sehat.

ART(IS)

DESY GITARY:
SENIMAN ADALAH
PENCIPTA
Hasrat Desy di bidang seni
lukis sempat ditentang oleh
sang bunda. Pada saat itu,
sang Ibu mengharapkan agar
Desy memfokuskan kariernya
di dunia broadcast. Melukis
hanya boleh sebagai hobi.
Namun lukisan adalah cara
Desy menemukan kedamaian
dan 'berbicara' jujur lewat
tampilan visual. Maka pada
tahun 2007, Desy yang sempat
menjadi presenter program
berita olahraga di stasiun
Televisi ANTV, akhirnya
memutuskan resign. Namun
ultimatum ibunya masih
membuatnya ragu untuk benarbenar meninggalkan dunia
televisi. Sebab itu perempuan
kelahiran Bandar Lampung ini
masih menulis sejumlah
skenario.
Sayangnya Desy tetap merasa
belum bisa berdamai dengan
keadaan. Dengan keinginan
untuk mencari jati diri, Desy
melakukan semacam
perjalanan spritual yang
mengantarkannya menelusuri
jalanan Kota Melbourne dan
Bali.
"Perjalanan itu membuat saya
menemukan diri saya. Hingga
saya akhirnya yakin untuk
mendalami seni rupa," ujar si
pecinta donat ini.

Sebenarnya seni bukanlah suatu
hal yang tabu dalam keluarga
Desy. Masa kecilnya sering
dihabiskan di studio musik.
Bahkan orangtua pun
menyematkan nama Gitary yang
diambil dari alat musik gitar
untuk melengkapi namanya
sebagai Desy Gitary.
Meski demikian, bagi orangtua
Desy (terutama sang ibu), seni
hanya merupakan sebuah hobi.
Bukan untuk menjadi profesi.
Dalam perjalanan mencari jati
dirinya, Desy beruntung bertemu
borang-orang yang menjadi
mentor untuk memperdalam seni
rupa, seperti pelukis Belanda
Noella Rosse dan seniman dari
negeri jiran Malaysia
Muhammad Zakii Anwar.
Pembelajaran yang tekun dari
dua mentor tersebut akhirnya
menjadikan Desy menghasilkan
karya yang jujur, dan akhirnya
karya tersebut dipamerkan di
sejumlah pagelaran.
"Desember 2016 silam, hasil
karya saya dipamerkan bersama
beberapa seniman lainnya di
RuangDalam Art House
Yogyakarta. Kemudian pameran
susul menyusul untuk
ditampilkan di India dan Bali,
hingga akhirnya saya bisa
pameran tunggal di Syang Art
Space Magelang,"cerita Desy.

Yang paling mengesankan
Desy adalah pada saat sang
Ibu datang dari Jakarta untuk
menyaksikan pameran tunggal
Desy di Magelang.
"Saat itu akhirnya saya melihat
ibu bahagia dan bangga pada
saya," kenang Desy.
Desy merupakan salah satu
pelukis Indonesia yang
produktif berkarya. Namun
ketika pandemi Covid-19
mendera dunia, semua
kegiatan berkesenian harus
berhenti. Pamerannya yang
seharusnya diselenggarakan
pada April lalu di Auckland Art
Fair, Selandia Baru, harus
dibatalkan.
Pandemi Covid-19 tidak hanya
membatalkan sejumlah agenda
dan bisnis seni Desy, tapi juga
turut mempengaruhi kondisi
psikis. Desy menyiasatinya
dengan cara terus bergerak
dan berkarya. Salah satunya
adalah dengan menciptakan
online exhibition Manifesto VII
di Galeri Nasional lewat situs
galnas.id.
"Karyaku yang masuk dalam
screening di galnas.id itu
berjudul Self-Portrait. Aku
merasa sikap individualistik dan
ke-aku-an orang-orang sangat
besar sehingga masing-masing

diri perlu melakukan revisi untuk
menjadi pribadi yang lebih baik,"
tutur Desy.
Di tengah situasi penyebaran
virus Corona yang masih belum
memberikan kepastian di dunia
seni, tampaknya memang wajar
jika banyak seniman yang patah
arang dan tak lagi bersemangat
berkarya. Namun bagi Desy,
pola pikir seniman harus
berubah.
Ït's ok to take a break. Berdiam
diri pun merupakan pekerjaan.
Diam untuk merenungkan pola
pikir baru. Diam untuk
menambah kepekaan rasa baru.
Toh seniman pun bukan mesin
yang terus menerus
memproduksi karya. Namun
tanamkan dalam hati bahwa
seniman itu adalah seorang
pencipta. Maka mencipta-lah!"
tambah Desy.

