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Pengesahan Perppu Cipta Kerja



Perppu Mendahului Proses Legislasi 
UU Cipta Kerja

• Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad 
Baidowi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih 
menunggu keputusan fraksi di DPR RI untuk memulai 
pembahasan UU Cipta Kerja (kontan.co.id, 9/8/2022).

• DPR RI lebih cepat melakukan pengesahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-masih-belum-bisa-pastikan-kapan-revisi-uu-cipta-kerja-akan-dibahas


Menyalahi Putusan MK Nomor 
91/PUU-XVIII/2020

• Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian
permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi
menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara
formil (UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat).

• Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mendorong agar
proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang
harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan
partisipasi publik.

• Mahkamah menilai bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja
tidak didasarkan pada cara, metode, serta sistematika
pembentukan undang-undang.

“Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas
keterbukaan, dalam persidangan terungkap
fakta pembentuk undang-undang tidak
memberikan ruang partisipasi kepada
masyarakat secara maksimal.”



Apa itu Perppu?

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Syarat dalam Mengeluarkan Perppu:

Jimly Ashidiqie (2007)

• 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.



Penafsiran Frasa 
“Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa”

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

• 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.



“Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa”
dalam Perppu Cipta Kerja



• 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.

• 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.
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