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RINGKASAN EKSEKUTIF

MENGUJI ARAH TAFSIR “UJI FORMAL”
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

A. Pengantar: Konteks Putusan Uji Formal 

Dalam literatur, doktrin dan perspektif dominan yang terus menerus 

dikemukakan oleh para ilmuwan ketatanegaraan, adalah mekanisme review 

perundang-undangan melalui peradilan atau Mahkamah Konstitusi dalam 

konteks Indonesia, adalah penjaga demokrasi sekaligus penjaga prinsip nilai 

dasar konstitusi. Artikel ini, sebaliknya. Justru mempertanyakan diskursus 

dominan dalam doktrin hukum konstitusi yang demikian. Begitu juga sama 

halnya, parlemen yang dilahirkan dari suatu mekanisme demokratis khususnya 

pemilu, merupakan representasi formal yang menjaga kepentingan dasar dan 

hak-hak warganya, sejatinya, justru tak senantiasa demikian. Wakil rakyat pun 

justru bisa menjadi bagian dari pihak yang merepresi hak-hak warga negara 

dengan penciptaan hukum yang serba melegitimasi kepentingan elit politiknya. 

Dalam situasi kekuasaan yang tiran, terlebih parlemen yang “membebek” 

(patuh nan tunduk) dari kekuasaan eksekutif, justru menampilkan sistem 

kuasa yang menyempurnakan orotitarianisme. Ini yang pula disebut sebagai 

gejala-gejala otokratisasi yang kian menguat di sejumlah negara-negara dunia 

saat ini.  Catatan pemikiran kritik atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait 

UUCK, hendak ditempatkan dalam perspektif ini. Singkatnya, doktrin mapan 

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, patut dipertanyakan.   

Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya terkait Omnibus 

Law 2020. Putusannya, menjadi menarik karena lebih menfokuskan soal 

“uji formal” daripada “uji material”. Putusan Mahkamah Konstitusi tertuang 

dalam Putusan No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 tentang Pengujian Formil 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Pembelajaran 

konstitusional apa yang bisa dimaknakan dalam memahami “uji formal” 

demikian, apa dampak secara hukum, terutama berkaitan dengan perundang-

undangan yang terkait, pula kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh 
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Presiden Jokowi? 

Sedari awal, proses pembentukan hukum yang – mengutip pendapat 

Bivitri Susanti dalam kolom Opini Kompas -- ‘ugal-ugalan’ begitu kasat mata 

terjadi.1 Hal ini ditandai dari: Pertama, prosesnya yang begitu tertutup, tidak 

banyak partisipasi publik, terutama mendengar suara publik yang begitu besar 

protes dan keberatannya. Kedua, naskah pun ditemukan sejumlah masalah, 

inkoheren pasal-pasalnya, salah ketik, hingga tidak jelasnya rumusan yang 

dimaksud. Ketiga, draft yang menjadi bagian dari formal untuk pembahasan 

naskah Rancangan Undang-Undang pun, tidak pernah bisa lugas dijelaskan 

ke publik, merujuk pada dokumen yang mana. Ini perlihatkan sengkarut di 

ruang publik, bahkan di antara anggota DPR itu sendiri. Keempat, di saat 

pengesahan pun, tidak jelas draft mana yang sedang disahkan. Itu sebab, proses 

pembentukan hukum yang demikian, menjadikan proses terburuk dalam sejarah 

pembentukan peraturan perundang-undangan sejak masa reformasi bergulir di 

tahun 1998. Sebenarnya, tak mengherankan sama sekali. Cengkeraman oligarki 

dalam negara hukum ditandai dengan penggunaan instrumentasi perundang-

undangan. Proses melegitimasi kuasa politik ekonomi, dengan menangguk 

keuntungan dari masifnya eksploitasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia 

serta fleksibilitas kebijakan ramah pasar, memperlihatkan karakter dominan 

yang melengkapi situasi tersebut. 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menegaskan posisi 

demikian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(disebut UUCK), yakni ordinat yang menjelaskan relasi kuasa oligarki. 

Undang-undang tersebut bermasalah sejak proses awal penyusunan, karena 

hal-hal yang begitu mendasar seperti tidak ada keterbukaan dan terburu-buru, 

membuat prosesnya mengundang “banyak tanda tanya”. Kesan ugal-ugalan 

bahkan menjadi relevan karena begitu banyak mengesampingkan prinsip-

prinsip hukum, baik formal maupun aspek material. Kepentingan investasi, 

pemodal dan kuasa oligarki yang demikian, menjadi jamak dan tak mengejutkan 

karena memanfaatkan representasi formal ketatanegaraan dalam membentuk 

1  “Ada Kesalahan Ketik Fatal, Proses UUCK Dinilai Ugal-ugalan”, Kompas.com, https://
nasional.kompas.com/read/2020/11/03/12333651/ada-kesalahan-ketik-fatal-proses-uu-cipta-
kerja-dinilai-ugal-ugalan?page=all&__sta=vhg.uosvpxmhtqphuw.FeH%7CVTI&__stm_ 
medium=email&__stm_source=smartech (diakses 2 Januari 2022)
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hukum. Artinya, terhubung dengan konteks kemunduran demokrasi yang 

kerapkali dituliskan sejumlah ilmuwan sosial politik. Perspektif ketatanegaran 

formal dengan pendekatan yang mencukupi mekanisme demokrasi prosedural, 

jelas tak memungkinkan membaca secara utuh konteks bekerjanya hukum 

yang kian rapi terdisiplinkan dalam kepentingan oligarki yang melekat dalam 

politik hukumnya. Elemen-elemen negara hukum demikian bukan tidak 

dijalankan, melainkan dijalankan dengan agenda-agenda yang menopang 

bekerjanya kepentingan elit oligarkis dalam bentuk baru otoritarianisme (atau 

neo-otoritarianisme).2 Neo-otoritarianisme dijelaskan sebagai ‘otokrasi yang 

tercerahkan, seorang pemimpin yang kuat mengadopsi langkah-langkah tidak 

demokratis untuk menegakkan pembangunan ekonomi’. Sehingga dalam optik 

tersebut, jalan ‘tak demokratis’ berangkat dari bekerjanya mekanisme kartel 

politik dalam pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia. Ini yang disebut 

Nurhasim sebagai ‘koalisi kartel’3 atau ‘cartelized party system’.4  

B. “Pendekatan Omnibus Law”? 

Dalam konteks Omnibus Law, sebagaimana disebutkan Picciotto,5 

tujuan dibentuknya omnibus law adalah agar modal kapitalisme global masuk 

ke negara-negara untuk investasi dengan jaminan kemudahan bisnis. Ciri dari 

penerapan produk hukum bahwa hak-hak pekerja akan diabaikan, suara publik 

tidak akan didengar, demokrasi akan dikorbankan untuk kepentingan bisnis, 

dan nilai universal akan diabaikan.

Apabila UUCK bertujuan untuk penyediaan lapangan kerja, maka 

paradigmanya harus mendorong semangat ekonomi kerakyatan dan menjamin 

perlindungan terhadap HAM, dan menjaga alam agar berkelanjutan. Namun, 

2   He Li, “Neo-authoritarianism: Political Thought and China’s Transformation,” dalam Politics 
and Development of Contemporary China, ed. Kevin G. Cai dan Daniel C. Lynch, (Springer, 
2015), pp. 31-45. 

3  Moch Moch. Nurhasim, “Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi,” Kompas, 
https://www.kompas.id/baca/opini/2018/11/08/ambang-batas-pencalonan-dan-kecenderungan-
koalisi/ (diakses 2 Januari 2022)

4   Kuskridho Ambardi, “The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party 
System and Its Origin” (Doctoral Diss., The Ohio State University, 2008).  

5   Sol Picciotto. Regulating Global Corporate Capitalism. International Corporate Law and 
Financial Market Regulation. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)
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secara substantif, penyederhanaan regulasi melalui UUCK justru ditempatkan 

sekadar orientasi kepentingan pemodal dan meliberalisasi pasar. 

Kepentingan politik yang demikian, dalam catatan Wiratraman and 

Paripurna6 melahirkan tiga hal yang membahayakan, yakni: Pertama, 

menguatnya impunitas bagi investor, pemilik modal, perusahaan; Kedua, 

hilangnya peran publik (pembungkaman, penyingkiran proses partisipasi); 

dan Ketiga, menjadi rentan ancaman/represi dan lemahnya perlindungan bagi 

aktivis. Hal demikian, tentu merefleksikan, siapa yang akan mengendalikan 

aturan pelaksananya, dan mengapa praktik ugal-ugalan terjadi demikian 

mudahnya dalam konteks ketatanegaraan? 

Secara substantif, keberlakuan UU Ketenagakerjaan yang dihapus 

melalui UUCK otomatis menjadi tidak berlaku. Akibatnya, akan melahirkan 

sejumlah dampak yang cepat atau lambat akan menuai permasalahan mendasar 

terkait jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 

sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

pasal 27 ayat (2). 

Dampak tersebut mencakup: 

1. Dampak 1. Mengubah atau memperlemah besaran pesangon. 

2. Dampak 2. Memperlemah kompensasi untuk perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT), dan cara melakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK).

3. Dampak 3. Potensi konflik dalam proses perubahan peraturan 

perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). 

4. Dampak 4. Regulasi makin liar di tangan eksekutif, karena peraturan 

pelaksana UU Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. 

5. Dampak 5. Tertutupnya peluang peralihan hubungan kerja dari 

pekerja penerima pekerjaan (vendor) menjadi pekerja pada 

perusahaan pemberi pekerjaan. 

6. Dampak 6. UU Ketenagakerjaan tak berdiri sendiri, tapi harus 

ditafsir dengan ‘kebaruan’ UUCK.

6   Herlambang P. Wiratraman dan Amira Paripurna, “Mengapa Indonesia tak membutuhkan 
Omnibus Law Cipta Kerja,” The Conversation, https://theconversation.com/mengapa-indonesia-
tidak-membutuhkan-omnibus-law-cipta-kerja-130550,  (diakses 2 Januari 2022).
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Ini artinya, merefleksikan dengan isu ketenagakerjaan saja, menunjukkan 

bahwa ada sejumlah hal praktik negara hukum kian tersandera kepentingan 

oligarki. Dalam catatan LP3ES, refleksi hukum dari pemberlakuan UUCK 

ini adalah bahwa hukum telah dipraktikkan dengan menerabas prinsip 

negara hukum, tidak sesuai tujuan (470 peraturan lebih lanjut, 36 PP, dll.). 

Bahkan, abaikan prosedur formal pembentukan. Bila formalitasnya pun 

diabaikan, terbayang bahwa begitu mudah dibaca bahwa UUCK, konsekuensi 

secara substantif, lebih melayani sistem kekuasaan oligarki dibandingkan 

kesungguhan penciptaan lapangan kerja, atau kepentingan publik. 

Secara konseptual, kombinasi kepentingan predatorik yang melekat 

dalam sistem kekuasaan sejalan dengan orientasi paradigmatik yang disebut 

market friendly legal reform paradigm (paradigma pembaruan hukum yang 

ramah pasar bebas). Orientasi demikian sudah pula pernah terjadi dalam 

kurun waktu 1997-1998 dan 2003-2006, ketika gelombang kebijakan LMF 

(atau labor market flexibility) kuat ditancapkan dalam skema politik hukum 

ketenagakerjaan.7  Ini pula berarti bahwa UUCK mewujud jadi hegemonik 

kepentingan rezim, sehingga kritik terhadapnya tak mengherankan kerap 

berhadapan dengan tekanan politik dan kekerasan. Apa yang terjadi saat 

ini dengan model legislasi justru melanggar tak semata aturan dan prinsip 

normatif, melainkan pula melanggar hak asasi manusia (legalised violation 

of human rights, pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilegalkan). Hal 

demikian terjadi dalam konteks iiliberal model (hukum menjadi alat untuk 

melegitimasi penindasan, baik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun 

hak-hak sipil dan politik).  

C. Konsekuensi Putusan MK

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan 

putusannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-

XVIII Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menegaskan masalah dasar formal 

7   Herlambang P. Wiratraman, “Good Governance and Legal Reform in Indonesia,” (Master Thesis, 
Mahidol University, 2007). 
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pembentukan peraturan perundang-undangannya. Jelas, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan membatalkannya dengan argumen bermasalah secara 

legal formal, dan itu sebabnya 11 (sebelas) gugatan lainnya ditolak karena 

secara legal substantif tak relevan lagi untuk diperdebatkan atau dibawa ke 

ruang uji materi di muka Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, baik 

aspek ratio decidendi (argumen melatarbelakangi putusan) hingga amarnya, 

menunjukkan adanya ‘mandat’ politik hukum. Dua diantaranya adalah terkait. 

Pertama, perbaikan pembentukan. Hal ini terhubung dengan sejauh mana 

adopsi mekanisme partisipasi publik secara lebih bermakna, sebagai upaya 

formal perbaikan. Itu sebab, pembahasan substansi UUCK menjadi tidak lagi 

relevan, karena terdampak inkonstitusionalitas. Tentu menjadikan kerumitan 

sendiri bila UUCK mengalami banyak perubahan. Kedua, menangguhkan 

tindakan dan kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas. Konsekuensi 

putusan yang UUCK tak lagi punya validitas, dan pemaknaan apakah yang 

secara formalitas disebut strategis dan berdampak luas? Ini argumen yang 

dalam faktanya menjadi sulit diukur karena UUCK itu sendiri menegaskan 

semua substantif memiliki daya atau kekuatan yang strategis dan berdampak 

luas. 

Dengan meminjam analisis dua paradigma ketatanegaraan: ‘structural-

fuctional based constitutionalism’ (konstitusionalisme yang memusatkan 

perhatian pada kajian struktur dan fungsi dalam sistem ketatanegaraan) dan 

‘human rights-based constitutionalism’ (konstitusionalisme yang memusatkan 

perhatian pada kajian hak-hak dasar maupun dampak terhadap segala hak-

hak asasi manusia) dapatlah diperoleh catatan secara khusus terkait putusan 

tersebut, yakni, secara formal, dengan tafsir sistematik (tak hanya merujuk 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII Tahun 2020. Pengujian 

Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

melainkan pula putusan MK lain terkait a quo (11 putusan lainnya), yang 

telah dinyatakan Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut 

sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan 

tidak dapat diterima, karena kehilangan objek akibat Putusan MK 91), maka 

UUCK tak memiliki validitas, dan refleksi lahirkan ketidakpastian hukum. 
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Dalam konteks demikian, opsi pilihannya adalah mendorong pengambil 

kebijakan untuk mempertimbangkan, segala peraturan perundang-undangan 

terkait (PP dan seterusnya), harus dihentikan, dinyatakan tak lagi valid untuk 

melakukan tindakan hukum lebih jauh. Selain itu, Pemerintah dan DPR sudah 

sepatutnya membentuk hukum secara lebih berkeadilan sosial, kembali pada 

pijakan konstitusi, bukan semata jalan ‘kepentingan investasi’ (market-

investment friendly legal reform, pembaruan hukum yang ramah pemodal dan 

pasar bebas) 

Secara formal, metode pendekatan omnibus law untuk kemudahan 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk bagi publik, 

menjadi patut kembali dipertanyakan kegunaan dan efektifitasnya. Sudah 

seharusnya pembentuk hukum mendekatkan pada proses koherensi substantif, 

dan menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum. Sekali lagi, tanpa proses 

demikian, faktanya justru bukan inovasi, melainkan pembentukan hukum 

yang disusun secara ‘ugal-ugalan’. Secara formal pula, pijakan pembentukan 

hukum sudah sepatutnya tak semata ‘kompilasi perubahan aturan’, dan 

apalagi yang paling bahaya, adalah apa yang dimaknakan sebagai ‘secondary 

legislation’. Ini artinya membayangkan proses pembentukan menyandarkan 

aturan pelaksanaan, yang justru menegaskan legitimasi ‘karpet merah’ 

kepentingan kekuasaan tertentu tanpa lagi kendali kontrol.  

D. Menguji Kemapanan Teori Judicial Review

Hukum tak turun dari langit. Bekerjanya hukum pun bukan tanpa 

manusia. Kepentingan dalam menafsir kekuasaan sesungguhnya berkelindan 

dengan kekuasaan menafsir. Para ahli hukum tata negara, tak terkecuali 

pandangan dominan ahli konstitusi, meyakini bahwa mekanisme judicial 

review merupakan mekanisme check and balances, penyeimbang kekuasaan. 

Itu sebabnya, pula disebut sebagai proses politik peradilan yang memungkinkan 

upaya menentang mayoritas yang memaksakan kehendak, atau kekuasaan 

nir demokrasi yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan (counter-

majoritarian dan antidemocratic). 8 Pandangan demikian jamak karena 

8   David S. Law, “A Theory of Judicial Power and Judicial Review.” The Georgetown Law Journal 
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pendekatan yang digunakan membatasi perspektifnya pada dua hal, aturan 

dan hukum produksi negara. Ini yang disebut state-based perspective.9 

Kerangkanya lebih memperhatikan pendekatan positivisme dalam ilmu 

hukum dan ilmu politik. Padahal, ketika analisis tersebut dikaitkan dengan 

konteksnya, apalagi mencari pemaknaan sosiologiknya, akan mendapati bahwa 

‘teori permainan’ (game theory) justru bisa mengungkap argumen sebaliknya.  

Judicial review yang ditopang oleh kuasa politik representasi formal yang 

mendapati dukungan kedaulatan rakyat melalui mekanisme formal electoral, 

justru mempengaruhi dan bahkan mengurangi masalah prinsipal-agen yang 

terletak di jantung pemerintahan demokratis. Dalam sistem pemerintahan 

konstitusional yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, pemerintah seharusnya 

berkewajiban bertindak sebagai agen rakyat dan seharusnya menjalankan 

kekuasaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh rakyat 

dalam bentuk konstitusi. 

Realitasnya tidak demikian. Kepentingan prinsipal dan agen sangat 

mungkin berbeda. Mereka yang dipercayakan dengan kekuasaan publik, 

tidak hanya eksekutif dan legislatif, melainkan pula kekuasaan yudisial, 

mungkin berusaha untuk merebut lebih banyak kekuasaan daripada yang telah 

diberikan kepada mereka. Di titik tertentu, kepentingan kekuasaan demikian 

saling menjumpa untuk mengubah kekuasaan yang telah diberikan kepada 

rakyat itu sendiri. Putusan judicial review, dalam konteks demikian justru 

mengesankan relasi politik yang justru menguatkan ‘penyensoran mandiri’ 

(self-censorship) di kekuasaan yudisial.10 Sebagaimana pula disebut David 

Law, bahwa kekuasaan yudisial tampak bijaksana dengan segala daya yang 

mengesankan strategis, tetapi itu tak ubahnya membatasi diri agar posisi-posisi 

dan motivasi mereka tak tergoyahkan.11 Itu sebab, kecenderungannya adalah 

ketidakmampuan untuk menegakkan keputusan mereka terhadap pemerintah 

97, no. 723 (2009): pp. 723-801. 
9   Herlambang P. Wiratraman, “Dehumanisasi, Negara Hukum dan Konstitusionalisme di 

Indonesia: Melacak Jejak Pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto soal Ketatanegaraan”. Hukum 
yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat: Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah dan 
Keindonesiaan. (Jakarta: Epistema Institute-HuMa,  2015). pp. 55-76.

10   Jesse H. Choper, Introduction to the Political Questions Doctrine and the Supreme Court of the 
United States. (Lanham: Lexington Books, 2007).

11   Ibid. 
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maupun pembentuk hukum yang sesungguhnya bertindak sewenang-wenang.  

Itu sebabnya, sekalipun terjadi pengabaian atau penidaktaatan atas putusan 

peradilan judicial review, hal tersebut tidaklah otomatis menjadi kegelisahan 

majelis hakimnya. 

Bagaimana refleksi ini dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi 

dalam judicial review soal UUCK? Pasca putusan, menuai begitu banyak 

kontroversi, bukan saja antara pihak pemerintah dengan para pemohon maupun 

publik. Bahkan diantara para ahli hukum itu sendiri.12 Bagi pemerintah, 

putusan tersebut tak menghentikan keberlakuan undang-undangnya, itu 

sebab Pemerintah tetap menjalankan aturan-aturan dan kebijakannya terkait 

implementasi UUCK. Sementara di sisi lain, tak sedikit yang berpendapat 

sebaliknya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berkonsekuensi penghentian 

tindakan hukum terkait dengan UUCK tersebut.Keduanya menjadi sangat 

dimungkinkan dengan beragam pendekatan dalam tafsirnya. Itu sebabnya, 

pilihan atas pendekatan dalam tafsir menjadi kunci memahaminya, apakah 

pendekatan yang sedang digunakan refleksi sebatas aturan normatif, 

parsial, pemenuhan kebutuhan disain besar kepentingan UUCK yang sedari 

awal menegaskan posisi layanan investasi (capital accumulation macro-

framework), atau pendekatan yang menggunakan perspektif pemaknaan 

partisipasi, pendekatan dengan analisis dampak, atau hingga posisi politik 

yang amat menentukan ordinat. Kesemuanya menjadi sangat mungkin, dan 

dibalik pendekatan-pendekatan demikian, maka di sanalah peran mengkaji 

‘meta-metodologi’ dalam keilmuan hukum, menguji latar dari narasi dan 

nalaar pemikirannya.   

Lantas, apa hubungannya mengkaji ‘meta-metodologi’ dalam keilmuan 

hukum dengan uji formal ini? Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, tentu ratio 

decidendi menjadi relevan dilihat, terutama menganalisis pemaknaan proses 

pembentukan perundang-undangannya. Apakah dalam proses pembentukan 

12   “Mahfud Md soal UU Cipta Kerja: yang Membingungkan Adalah Kontroversi Teorinya,” 
Liputan6.com, https://www.liputan6.com/news/read/4728699/mahfud-md-soal-uu-cipta-
kerja-yang-membingungkan-adalah-kontroversi-teorinya (diakses 2 Januari 2022); ML Aldila 
Tanjung, “Menyoal Kontroversi Putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja.” Opini 
Kumparan, https://kumparan.com/aldila-tanjung/menyoal-kontroversi-putusan-mk-tentang-
undang-undang-cipta-kerja-1x1PP6UWMA6 (diakses 10 Januari 2022). 
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UUCK didapati peristiwa-peristiwa yang menjadi basis kualitas argumen 

untuk menafsirkan secara lebih koheren atas formal dalam uji formal.  

1. Sejauh mana kebermaknaan pembentukan hukum dengan 

partisipasi, apakah mencukupkan pada sosialisasi, dengar pendapat, 

atau elemen partisipasi lainnya? Bila masih bersifat tokenisme 

sebagaimana disebutkan Arnstein,13 tentu tak banyak punya makna 

dalam demokratisasi pembentukan hukumnya. 

2. Bagaimana pihak pembentuk hukum mendengar dan mengakomodasi 

protes publik atas penolakannya? Apakah pembentuk hukum telah 

cukup memberikan penjelas argumen yang menyangkal atau 

membantahnya, secara terbuka dan memberi cukup ruang untuk 

mendialogkan ketegangan atas perbedaan tersebut? 

3. Sejauh mana kepatuhan pembentuk hukum untuk memastikan draf-

draf dalam proses pembahasan terbuka, mudah diakses publik, dan 

memperlihatkan naskah akademik yang koheren dengan proses 

materialisasi aturan-aturan pasal dalam UUCK? 

4. Apakah pembentuk hukum bisa dengan rapi memastikan tidak ada 

penyelundupan aturan hukum dalam mengubah, menambah atau 

mengurangi pasal-pasalnya? Apakah perbedaan jumlah halaman, 

jumlah pasal, dan sengkarut ‘ketebalan’ dan ‘keragaman’ draf 

UUCK diberi penjelasan secara layak, logis dan diterima oleh 

pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pembahasan dan 

pengesahan pembentukan hukumnya? 

5. Apakah pembentukan hukum Omnibus Law sebagai pendekatan 

telah memiliki basis landasan teoritik dan kerangka hukum yang 

dimiliki dalam sistem pembentukan perundang-undangan di 

Indonesia? Apakah ada penjelasan mengapa opsi Omnibus Law 

dengan jumlah yang sangat banyak, mengapa tidak membagi 

dalam ‘klasterisasi’ yang dekat (misalnya isu sumber daya alam/

lingkungan, ketenagakerjaan, media dan teknologi, dan lain 

sebagainya)? 

13   Sherry R. Arnstein. “A Ladder of Citizen Participation”, JAIP 35, no. 4 (July 1969): pp. 216-224. 
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6. Hingga akhirnya, apakah majelis Hakim Konstitusi memiki 

argumen yang cukup dalam kerangka teoritik ‘legisprudence’ 

(legisprudensi)14 yang menjadi mendasar dalam mendorong 

pembentukan hukum secara berkeadilan sosial, memberi jaminan 

perlindungan hak asasi manusia warga negara.

Ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi masih jauh di 

bawah standar pemikiran kritis tentang hukum untuk membuka tabir ‘meta-

metodologi’ dalam pembentukan hukum yang demikian. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut semestinya mendapatkan jawaban yang lebih lugas, sehingga pada 

akhirnya selubung kepentingan atas kuasa dominan, pembenaran melalui 

hukum, termasuk bekerjanya tafsir kekuasaan atas hukum, bisa dengan tegas 

dan kuat diberi catatan yang melampaui pemikiran legisme dan formalisme. 

Pemikiran hukum soal uji formal pula menimbang gagasan bahwa meskipun 

legislasi dan regulasi merupakan hasil proses politik, legislasi dapat menjadi 

objek kajian teoritis, yang pendekatannya melibatkan penerapan perangkat 

teori hukum pada masalah pembentukan hukum dan proses materialisasinya. 

Memang, selama ini ajaran dalam pendidikan hukum lebih memusatkan pada 

teori hukum tradisional yang sebagian besar berurusan dengan pertanyaan 

tentang penerapan hukum oleh hakim, atau dekat dengan pemikiran soal 

jurisprudensi. Legisprudensi, dalam konteks demikian, memperluas bidang 

kajian sehingga mencakup penciptaan atau pembentukan hukum oleh pembuat 

undang-undang.15

Di fase berikutnya, menguji teori-teori judicial review perlu pula 

dialamatkan pada teoritisi konstitusi, terutama menantang “obsesi akademik” 

dengan argumen utama soal dilema kontra-mayoritas sebagai arguman dominan 

bahkan tunggal soal judicial review. Fase tersebut intinya akan menguji 

mengapa warga negara harus mematuhi putusan pengadilan (kasus a quo 

14   Luc Wintgens, Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation (European Academy 
of Legal Theory Series). (Oxford-Portland Oregon: Hart, 2002). 

15   Herlambang P. Wiratraman, “Legisprudence dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Pembentukan 
Hukum: Konteks Indonesia.” Makalah untuk Continuing Legal Education (CLE), tentang 
Kontribusi Teori Legisprudensi dalam Pembentukan Hukum Nasional, diselenggarakan Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 28 November 2012.
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adalah Mahkamah Konstitusi)? Fungsi apa yang telah dilakukan pengadilan, 

dan untuk kepentingan siapa? Mengapa pihak pemerintah mematuhi atau 

bahkan sebaliknya tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah 

putusan Mahkamah Konstitusi di mata pemerintah, diperlakukan seperti 

‘traffic light’. Kerap kali mematuhi dan menyimpanginya berbasis situasi 

tertentu? Dan, akhirnya menguji apakah Putusan Mahkamah Konstitusi 

No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 justru menopang posisi kekuasan rezim 

dominan? Kita tahu bahwa legislasi jelas begitu dekat relasinya dengan kuasa 

politik dominan16 sehingga di titik tersebut kita bisa memahami relasi kuasa 

kekuasaan politik eksekutif dan legislatif dengan kekuasaan kehakiman. Inilah 

yang dimaknakan konstitusionalisme dari suatu kekuasaan kehakiman, terkait 

dengan kemampuannya berhadapan untuk membatasi kesewenang-wenangan 

kekuasaan. Serta, kemampuannya untuk melakukan ajudikasi politik dan 

menguatkan kerangka ideal negara hukum demokratis. 

E. Pamungkas: Opsi Menindaklanjuti

Sebagai pengakhir tulisan ini, merefleksi kembali, meminjam pemikiran 

kritikal David S Law di atas, apakah Mahkamah Konstitusi masih layak dalam 

konteks ini disebut sebagai penjaga konstitusi? 

Penandanya perlu diuji dengan pendekatan yang lebih realisme kritis 

dalam aliran berpikir dan pijakannya. Hal ini bisa diuji dengan sejauh mana 

kemamampuan Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi sebagai ‘penjaga 

keadilan konstitusi’ (constitutional justice) – baik formal maupun substansial. 

Selain itu, kerangka argumennya harus diuji sejauh mana putusannya 

memandang bahwa pembentukan hukum, bukan semata soal ‘structural-

fuctional’, melainkan soal perlindungan hak-hak dasar warga negara (hak 

asasi manusia dalam konstitusi), yang harus diberi basis perlindungannya. 

Bagaimana sebaiknya untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 dalam konteks formal? Pertama, 

pemaknaannya tak sebatas teknokratisme perundang-undangan! Artinya demi 

16   Kaarlo Tuori, “Legislation Between Politics and Law”, dalam Legisprudence: A New Theoritical 
Approach to Legislation. (Oxford-Portland Oregon: Hart, 2002).
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kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka sebaiknya UUCK dicabut 

keseluruhannya, dan memulai dengan inovasi pembentukan hukum yang lebih 

komprehensif, partisipatif, serta meneguhkan prinsip-prinsip negara hukum 

yang demokratis. Kedua, secara khusus, pembentukan hukum formal dibarengi 

dengan ‘reorientasi politik ekonomi’ yang sejalan dengan visi kebangsaan-

kenegaraan, refleksi peradaban kemanusiaan yang lebih mengutamakan 

kepentingan keadilan sosial.  

Tantangannya adalah, bagaimana kekuasaan penyelenggaraan 

pemerintahan (pilar kekuasaan eksekutif dan parlemen/legislatif) 

memaknakannya. Pertanyaannya, apakah justru masuk dalam narasi atau 

diskursus dimana kepalsuan/kebohongan yang jamak/biasa dilakukan, yang 

memang kini mendapati situasinya di berbagai negara, seperti apa yang 

dipikirkan oleh Cass Sustein, di era manipulatif,17 atau pengkaji tata negara 

Dian AH Shah menyebut ‘pervasive political rhetoric among the ruling 

elite’.18 Semoga pernyataan Presiden Jokowi yang terkesan mengabaikan nilai 

penting persoalan formal perundang-undangan dengan mengajurkan jalan 

terus investasi dan jaminan bagi investor,19 tidak dalam situasi yang demikian 

kenyataannya.

17   Cass R. Sunstein, Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception. (Oxford: Oxford 
University Press, 2021). 

18   Dian AH. Shah, Constitutions, Religion and Politics in Asia: Indonesia, Malaysia and Sri Lanka. 
(Cambridge: University Press, 2017). 

19   “Dunia Usaha Tak Terpengaruh Revisi UU Cipta Kerja, Presiden Jamin Investasi Setelah Amar 
Putusan MK,” Investor.id, https://investor.id/business/272708/presiden-jamin-investasi-setelah-
amar-putusan-mk (diakses 2 Januari 2022)


