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Batalkan UU Cipta Kerja Segera!1 

Marwan Batubara, IRESS 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan 

UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya 

inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker 

No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. 

Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen. 

Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU 

Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja 

yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka 

seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasalpun 

yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”. 

Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 

Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di 

bawahnya dibatalkan. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan 

Presiden Jokowi (29/11/2021). Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah 

dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali. Tuntutan 

pembatalan UU Ciptaker No.11/2020 ini didasari berbagai fakta dan logika hukum, serta 

kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia seperti diurai berikut.  

Pertama, MK menyatakan secara formil pembentukan UU No.11/2020 bertentangan 

dengan konstitusi. Maka, jika cara dan proses pembentukan UU No.11/2020 saja sudah tidak 

sesuai konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 

materi muatan yang ada di dalamnya otomatis juga bertentangan dengan konstitusi. 

Kedua, dengan putusan MK No.91/2020 maka concern publik, terutama stake holders 

terkait, tentang adanya dugaan moral hazard dalam proses pembentukan UU Ciptaker telah 

terkonfirmasi. Karena sarat moral hazard guna mendukung kepentingan oligarki kekuasaan, 

maka konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun dilanggar, sehingga 

produk UU yang dihasilkan tidak layak diterima.  

Ketiga, dominannya peran oligarki dalam proses pembentukan UU Ciptaker tak lepas dari 

motif yang diusung. Justru motif inilah yang lebih merusak negara dan merugikan rakyat 

dibanding pelanggaran asas formil pembentukan peraturan. Motif oligarki terlibat aktif adalah 

agar ketentuan dan materi muatan UU Ciptaker menjamin tercapainya agenda  dan kepentingan 

yang dituju, tak peduli jika materi muatan tersebut melanggar konstitusi, serta merugikan 

negara dan rakyat. Karena berstatus UU oligarkis, di mana materi muatan dan ketentuan-

ketentuan yang terkandung di dalamnya inskonstitusional, maka sangat pantas jika UU 

Ciptaker dinyatakan batal segera! 

Keempat, bertolak belakang dengan kesempatan dan peran luas tanpa batas bagi anggota 

oligarki, pemerintah justru membatasi partisipasi dan akses publik. Secara esensial, hak publik 

berpartisipasi harus bermakna dan memenuhi syarat berupa: hak untuk didengar, hak untuk 

dipertimbangkan dan hak mendapat jawaban. Karena hak-hak publik ini, terutama stake 

holders terkait, telah diberangus, maka otomatis materi muatan UU Ciptaker pun gagal 

mengakomodasi kepentingan publik dan stake holders terkait, sehingga UU Ciptaker layak 

dinyatakan inskonstitusional. 

Dalam rangka “mengakomodasi partisipasi publik”, Putusan MK No.91/2020 memang 

telah memuat terjadinya berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, FDG, 
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lokakarya, diskusi publik dan berbagai forum yang digelar DPR dan pemerintah (halaman 441-

445). Namun karena lebih bersifat searah, basa-basi, formalitas, “memaksakan kehendak”, 

terkesan otoriter, berlangsung tanpa dialog untuk mencapai kesepakatan, maka banyak pihak 

yang pasif dan walk-out dari forum tersebut. Bahkan sejak awal publik tidak berkesempatan 

mengakses naskah akademis dan RUU Ciptaker. Sehingga wajar jika materi muatan dan 

ketentuan-ketentuan yang dihasilkan pun tidak aspiratif dan tidak sesuai kepentingan publik.  

Kelima, hakim-hakim MK telah mendapat berbagai “fasilitas” dari pemerintah dalam UU 

No.7/2020, tentang Perubahan Ketiga UU No.24/2003 tentang MK. Hal ini patut diduga 

sebagai “hadiah atau suap” yang dapat membuat para hakim gagal bersikap objektif memutus 

perkara uji formil/materil UU Ciptaker. Dalam UU No.7/2020 misalnya terdapat ketentuan 

tentang perpanjangan masa jabatan hakim menjadi 70 tahun bagi yang tengah menjabat, 

perpanjangan periodisasi hakim sebagai konsekwensi masa jabatan yang diperpanjang, atau 

perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK menjadi lima tahun. Berbagai “hadiah” 

ini dapat menimbulkan “conflict of intersest” yang bisa menghasilkan putusan MK bernuansa 

“moral hazard”. Maka publik pun dapat menilai bahwa MK bagian dari oligarki, sehingga 

putusannya pun pantas dianggap pro-oligarki, tidak pro-publik dan tidak sesuai konstitusi. 

 Keenam, sejumlah pakar menyatakan Putusan MK No.91/2020 jalan tengah yang pantas 

diapresiasi guna mencapai manfaat bagi kemaslahatan bersama, terutama karena UU Ciptaker 

sudah terlanjur dibentuk. Dengan dugaan adanya moral hazard di atas, publik dapat pula 

menilai jika putusan MK merupakan jalan tengah bernuansa oligarkis. Sebab yang dilakukan 

MK adalah bukan “memilih putusan yang konsisten terhadap amanat konstitusi” dengan 

“putusan yang bermanfaat bagi publik karena UU telah terlanjur dibentuk”. Tetapi memilih 

putusan yang “konsisten terhadap amanat konstitusi” dengan “upaya memenuhi kepentingan 

oligarki dan pribadi para hakim”. Sehingga, secara keseluruhan MK pun dapat dianggap tidak 

membuat putusan yang objektif, serta terkesan sengaja membuat putusan yang ambigu dan 

mutitafsir, terutama guna mengamankan kepentingan oligarki. 

Silang Pendapat Pakar 

Putusan MK No.91 telah mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah pakar. Sebagian pakar 

menganggap UU Ciptaker masih tetap berlaku dengan merujuk pada butir 4 Putusan MK 

No.91. Sedang sebagian pakar lainnya menanggap UU Ciptaker otomatis batal dengan merujuk 

butir 4 dan butir 7 Putusan MK No.91. Namun kedua kelompok pakar ini sepakat bahwa 

Putusan MK No.91 tersebut memang multitafsir dan bersifat ambigu.  

Butir 4 Putusan MK menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dilakukan 

perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Namun butir 7 menyatakan pemerintah harus 

menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta 

tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait UU Ciptaker. Dengan 

merujuk butir 4 dan butir 7, mestinya UU Ciptaker telah batal. Namun karena hanya merujuk 

butir 4, maka pemerintah menyatakan UU Ciptaker dan turunan masih tetap berlaku. 

Terlepas dari perbedaan penafsiran di atas, sebenarnya yang lebih penting adalah motif di 

balik putusan MK itu sendiri. MK tampaknya sengaja menyiapkan celah guna memenuhi target 

“berbagai kepentingan” melalui putusan multitafsir. Maka, hal yang patut disorot bukan hanya 

tentang valid atau batalnya materi muatan UU Ciptaker. Tetapi juga tentang multitafsirnya 

putusan MK dan mengapa putusan multitafsir dibuat. Hal ini merupakan masalah besar. 

MK sebagai lembaga yudikatif yang menjadi benteng terakhir hukum dan demokrasi dapat 

dianggap sebagai lembaga yang juga bermasalah dan terkontaminasi oligarki. Buktinya, MK 

menyatakan UU Ciptaker inskonstitusional, tetapi pada saat yang sama menyatakan bahwa UU 

Ciptaker masih dapat diimplementasikan. Hal ini dilakukan melalui penetapan butir-butir 
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putusan yang sengaja dibuat multitafsir dan saling betertentangan. Artinya MK pun terlibat 

dalam rekayasa dan kejahatan hukum, sehingga putusannya memihak kepentingan oligarki! 

Faktor utamanya adalah dugaan moral hazard akibat conflict of interest dan intervensi oligarki!  

Enam alasan yang diuraikan di atas menunjukkan UU Ciptaker bernuansa oligarki harus 

segera dibatalkan. Berbagai cara dan rekayasa dilakukan, termasuk partisipasi publik dihambat 

dan UU MK dirubah, sehingga MK tersandera dan diduga terjangkit moral hazard. Intervensi 

kekuasaan oligarkis membuat MK gagal menetapkan putusan konstitusional objektif, lugas, 
pro-rakyat dan tidak ambigu. Hal ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan 

Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, sambil mempersoalkan sikap 

MK yang bermasalah, rakyat pantas menuntut agar UU Ciptaker sarat materi muatan oligarkis 

segera dibatalkan. Untuk itu pemerintah harus segera menerbitkan Perppu.[] 

 


