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Rekam jejak 

 pembentukan 

 UU CIPTAKER 

Omnibus Law 

sebagai konsep/ 

gagasan 

UU CIPTAKER  

Bias Dari Tujuan 

Konstitusi? 

Langkah hukum ketika 

kontra terhadap 

 UU CIPTAKER 



Konsep/ gagasan 

Metode/cara dalam penyusunan 

UU/Regulasi 

Perja lanan  omnibus l aw  d i  

Indonesia   

• UU no 9/1997 penetapan perppu no 1 

tahun 2017 tentang akses informasi  

keuangan Perpajakan 

• UU 23 Tahun 2014 ttg Pemda 

• UU 13 Tahun 2003 ttg 

ketenagakerjaan 

• Dan lainnya 

Fungsi   

• Mengatasi tumpang tindih Regulasi/uu 

• Pengendalian Regulasi (obesitas uu ) 

• Efisiensi proses Pencabutan atau 

perubahan Regulasi/ uu 

• Menghilangkan ego sektoral. 

Kelemahan  

• Kemungkinan minimnya partisipasi 

masyarakat 

• Potensi regulasi ortodok/ represif dari otoritas 

• Idealnya Pembentukan UU sangat kompleks 

dan lama (melibatkan multi sektor) 

• idealnya melibatkan berbagai banyak pihak  

sehingga pembahasan RUU cukup rumit. 

•  Dapat disalah gunakan, dengan  

mengedepankan kepentingan politis suatu 

kelompok 

• (kasus di  Negara bagian Kalifornia , kanada( 

UU keamanan energi) dan Suriname 

(ekonomi terbuka) tetap terjadi tumpang tindih 

aturan karena gagap dalam penglolaan tertib 

hukum. 

 
 

definisi 
Sebuah konsep metode penyusunan 

peraturan dimana dalam satu peraturan  

(utama) terdapat banyak substansi hukum 

yang dapat berdiri sendiri dan dapat 

menegasikan ketentuan UU lain.sekaligus 

merivisi atau menghapus beberapa uu 
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• Undang-Undang Omnibus, hanya dapat dibuat dengan berdasarkan 

pada suatu tema tertentu yang berkaitan. 

•  Pentingnya  pengkajian pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

dari ketentuan dalam undang-undang lainnya atau undang-undang 

lainnya yang dicabut. 

• Mengedepankan hak konstitusional rakyat dalam 

membentuk undang-undang Omnibus bill (Law) 
• Konsekuensi sistem hukum civil law yang mengedepankan UU berbeda 

dengan common law mengedepankan preseden selain UU, Sehingga bagi civil 

law aturan tertulis  yang disusun betul betul responsif karena, penting 

keberadaannya dalam mengatur hubungan unsur unsur negara. 

 

Omnibus Law di Indonesia dapat  dilakukan dengan  pembatasan yakni  :  



The Power of PowerPoint | thepopp.com 5 

20_10_19 

 Presiden Joko Widodo pada pidatonya 

mengajak DPR menerbitkan uu Ciptaker 

dan merevisi uu yang menghabat 

investasi dan UMKM 

 Membuka dan menyederhanakan 

prosedur lap kerja 

 

16_12_19 

 Dibentuk satgas omnibus 

law dari Kadin dan Menko 

perkonomian 

01_20 

 Ada dua omnibus law diajukan 

pemerintah yaitu ciptaker dan 

perpajakan 
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02_04_20 

 Surat presiden tentang omnibus 

law dibacakan dalam rapat 

paripurna DPR 

 Draft RUU ciptaker diserahkan ke 

baleg DPR 

 

14_04_20 

 Baleg DPR menggelar rapat 

kerja perdana dengan 

Pemerintah membahas draft 

RUU omnibus law 

24_04_20 

 Presiden Joko Widodo menunda 

pembahasan  klaster 

ketenagakerjaan dalam RUU cipta 

kerja 
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03_10_20 

 

 Mulai Polemik soal RUU ciptaker 

setelah DPD menyetujui  dalam 

rapat kerja  malam hari dengan 

baleg DPR RI dan dibawa dalam 

Rapat Paripurna DPR 

 

 

05_10_20 

 Pada malam harinya DPR 

mengesahkan omnibus law 

RUU ciptaker menjadi UU 

 Terdiri dari 15 bab dan 174 

pasal 

08_10_20 

AKSI PENOLAKAN 

UU CIPTAKER 
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905 hlm 

1035 hlm 

812 hlm 

1052 hlm 

1028 hlm 

•Judul berkas kedua 5 OKT 2020 RUU 

Cipta Kerja- Paripurna 

•Publish sebelaum pengesahan 5 

Oktober (malam hari) 

 

• Judul berkas keempat : 

RUU Cipta Kerja- Kirim Ke 

Presiden 

• Pada senin siang 

(12/10/20) draft ini 

dianggap final 

Hingga saat ini belum ada 

kepastian yang mana naskah asli 

yang beredar di publik 

• Judul berkas (RU CIPTA KERJA- 

PENJELASAN 

• Beredar pada senin malam  (12/10/20) 

• Judul ketiga; 9 okt @ RUU 

Cipta Kerja bersih pada pukul 

08.32 WIB. 

• Berkas tidak ada berisikan 

kesalahan pengetikan 

 

Drfat pertama diunggah situs resmi 

DPR, berkas bertahan mulai maret 

sampai pembahasan tingkat1 (jusul 

berkas BALEG- RJ-20200605-100224-

2372 
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Bias dari kejelasan tujuan 

(rechtidee) 

 Inkonsistensi dari jenis dan materi 

(uu baru tetapi memuat 

penggabungan uu persektoral dan 

perubahan beberapa materi) 

Kabur dalam asas kejelasan 

rumusan 

Mengabaikan asas keterbukaan 

/partisipasi masyarakat yang masih 

minim 

Kewenangan  sebagian urusan 

pemerintahan di daerah diambil alih  oleh 

pusat (pasal 18 ayat 5 UUD 1945) 

Mereduksi Prinsip perekonomian yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

(pasal 38 H ayat 1 UUD 1945) 

Mereduksi hak setiap orang untuk bekerja 

serta mendapat imbalan dan perlakukan 

adil dan layak dalam hubungan kerja 

(pasal 28 D ayat 2 UUD 1945) 

Bias dari asas kemanusiaan dan keadilan ( 

Pancasila sila 2, 4 dan 5, pasal 6 UU 12/ 

2011jo UU No 15/2019) 
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• Pasal 28 UUD 1945 

“Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan 

pikiran lisan dan tulisan,…” 

• Public  Hearing/ dialog 

terbuka. 

 

• Dasar : Pasal 22 UUD 1945, 

UU 12/2011, Putusan MK No 

138/PUU-VII/2019 : 

• Keadaan genting/ mendesak 

untuk menyelesaikan masalah 

hukum 

• Adanya kekosongan hukum 

atau regulasi/ UU tersebut 

belum memadai 

• Perppu dibuat oleh eksekutif 

dengan waktu cepat demi 

mengatasi kegentingan dan 

kekosongan hukum atau tertib 

hukum yang ada belum 

memadai 

 

• Pasal 24 UUD 1945, UU MK 

• Permohonan formil 

toetsingrecht, tetapi belum ada 

oleh  MK mengabulkan 

permohonan jenis ini  ini. 

• Komposisi hakim di MK perlu 

diperhatikan dan  peluang 

untuk mencapai tujuan 

• JR MK upaya hukum terakhir, 

jika belum puas, kemana lagi? 

• Banyaknya konflik antar warga 

dengan penguasa melalui MK 

manandakan ragulasi tersebut 

merupakan regulasi represif 

bukan populistik 

 

Judicial Review MK 
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SEKIAN DAN TERIMA KASIH 


