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Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

 

TEMA : Menilik Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja 

Pemateri        : 

1. Hemi Lavour Febrinandes, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute 

2. Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) 

 

Moderator      : Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik 

 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti 

pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Feri Amsari, Direktur PUSaKO 

• Feri Amsari mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja adalah hal yang mengejutkan. Hal ini karena 

pembentukan Perppu harus ada langkah-langkahnya.  

• Feri menduga di lingkungan pemerintah tentunya banyak yang memahami langkah pembentukan 

perundang-undangan tapi hal tersebut tidak dijalankan.  

• Feri mengatakan bahwa memperbaiki undang-undang itu tidak mungkin dalam bentuk Perppu. Hal 

ini yangkemudian akan menjadi problematika dalam perbaikan UU Ciptaker. 

• Feri mengatakan ada tiga tahapan yang harus dipenuhi dalam perubahan undang-undang. Dan hal 

tersebut sangat tidak mungkin dilakukan pemerintah sehingga menempuh jalur cepat dengan 

membuat Perppu. Jadi ada problem dalam pembentukan undang-undang karena dikhawatirkan akan 

memberikan dampak bagi tata negara. 

 

Hemi Lavour Febrinandes, Peneliti Bidang Hukum TII  

 

• Hemi mengatakan adanya kekeliruan pembentukan Perppu. Ada banyak kelindan persoalan dalam 

pembentukkan Perppu 

• Bukan menjadi hal yang mudah bagi seorang Presiden untuk dapat mengeluarkan Perppu. Pasalnya, 

terdapat beberapa persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat mengeluarkan Perppu. 

Hemi mengutip pendapat Jimly Ashidiqie (2007) ada tiga syarat materiil dalam penetapan Perppu, 
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yaitu: Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak reasonable necessity; Waktu yang tersedia 

terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu; Tidak tersedia alternatif lain atau menurut 

penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi 

keadaan, sehingga penetapan Perppu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. 

• Selain persyaratan diatas, juga terdapat pertimbangan lain yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden 

sebelum mengeluarkan Perppu. Terkait dengan penafsiran terhadap frasa hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan tiga persyaratan yang harus 

dipenuhi sebelum Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 

yaitu: Adanya keadaan, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah secara hukum 

secara cepat berdasarkan undang-undang; Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada 

sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi belum memadai; Kekosongan 

hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur karena 

memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk 

segera diselesaikan. 

• Hemi merekomendasikan pertama, Presiden harus memerhatikan dan menganalisa dengan baik 

terkait dengan unsur hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya Perppu 

secara objektif. Presiden harus kembali memenuhi perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

untuk melakukan perbaikan formil terhadap UU Cipta Kerja, bukan melalui perppu. Kedua, DPR RI 

yang memiliki kewenangan menolak atau menerima Perppu dapat melakukan kajian yang mendalam 

kepada Perppu Cipta, sehingga hasilnya dapat diharapkan untuk membawa keadilan dan manfaat bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

 

 

FORUM DISKUSI   

 

Pertanyaan Ahmad Hidayah  

1. Apakah ada riwayat Perppu yang baik dan sesuai prosedur yang sudah dibuat??  

Jawaban Hemi  

1. Hemi memberikan contohnya adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang dibuat ketika pandemi. dibuat 

karena kondisi pandemi yang belum banyak tersedia di Undang-Undang yang sudah ada. 
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Closing Statement 

1.  Hemi Lavour Febrinandes   

Pada pernyataan penutupnya Hemi mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja adalah anomali yang bermasalah 

dalam proses legislasi di Indonesia.  

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

