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Pengantar 

Dalam tulisan ini, analisis akan fokus pada dua undang-undang yang sudah diuji di 
Mahkamah Konstitusi (MK), yang dikategorikan sebagai isu politik. Pertama, UU No. 2/2020 



    
 
 

 
2 

 
 

tentang  Perppu No. 1/ 2020.1  Kedua, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-
undang ini bersinggungan secara prinsip sebagai inti negara demokrasi konstitusional, 
sehingga dipertanyakan konstitusionalitasnya. 

Kedua produk hukum tersebut dilatarbelakangi oleh dua kondisi yang berbeda, namun 
memiliki benang merah yang sama, yakni suatu kondisi yang kompleks dan terkandung 
ketidakpastian yang tinggi. Pertama, pada saat kondisi negara dalam keadaan tidak normal. 
Dalam hal ini, keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat2 serta keadaan bencana non-
alam—yang ditetapkan sebagai bencana nasional akibat dari penyebaran COVID-19.3  
Kondisi ini akan diobservasi lebih lanjut di dalam Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020. 

Kedua, terkait latar belakang UU Cipta Kerja, secara fundamental dilatarbelakangi oleh dua 
kondisi pokok yang saling terkait. Pertama, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas daya 
saing dalam menghadapi persaingan global. Kedua, hambatan di dalam dunia usaha dan 
investasi, seperti regulasi yang banyak dan kompleks, regulasi yang tumpang tindih, dan  
kepastian dan standar perizinan. Dinamika ini akan dianalisis di dalam Putusan MK No. 
91/PUU-XVIII/2020. 

Karena itu, melalui kedua Putusan MK, tulisan ini akan memetakan dan menganalisis juga 
penyebab semakin aktifnya peran MK dan hakim-hakimnya melalui judicial review. 
Selanjutnya, untuk memetakan hal tersebut, digunakan tiga pendekatan. Pertama, prinsip 
model asuransi (insurance model) atau jaminan konstitusional yang dijalankan oleh MK. 
Artinya, sebagai institusi peradilan, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan telah 
dibekali fungsi peninjauan konstitusional agar memberikan jaminan perlindungan 
konstitusional bagi para pihak yang bersengketa.4 

 
1 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 
2 Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 
(Keppres No. 11/2020). 
3 Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai 
Bencana alam (Keppres No. 12/2020). 
4 Mark Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
2014), hlm. 48. 
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Kedua, konsep judicialization of politics. Konsep ini menjelaskan adanya ketergantungan 
terhadap pengadilan dan hakim untuk dituntut menangani isu politik dan megapolitik.5 
Fenomena ini dipicu oleh tiga hal. Pertama, semakin mengakarnya tradisi 
konstitusionalisme. Kedua, terjadinya mobilisasi hukum (legal mobilization) dari masyarakat 
sipil karena adanya jaminan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi,6 dan adanya 
hak uji MK yang dijamin oleh konstitusi. Ketiga, dukungan politik cabang kekuasaan lainnya, 
yaitu presiden dan DPR. 

Ketiga, pendekatan judicial behavior. Kita dapat memberikan atensi kepada perilaku hakim 
yang semakin aktif mengoreksi kebijakan publik, menolak political question doctrine, dan 
mendukung sekaligus mengawal kebijakan cabang kekuasaan lain. Oleh karenanya, 
pengadilan sebagai institusi politik, bukan hanya dikonstruksikan demikian, namun karena 
perilaku peradilan tidak jauh berbeda dengan perilaku aktor politik atau pejabat publik 
lainnya.7 

Tulisan ini akan memaparkan hasil observasi dan analisis sejauh mana alasan adanya (raison 
d’etre) MK dan perilaku hakim-hakim MK dalam membentuk dan mengatur ulang kebijakan 
pemerintah dan DPR di dalam ekosistem demokrasi konstitusional. Di samping itu, 
mengobservasi juga peran aktif MK dan para hakim dalam memberikan dampak bagi 
kebijakan publik, sektor privat, dan masyarakat sipil. 

 

 
5 Ran Hirschl, “Judicialization of Politics,” dalam buku Law and Politics, ed. Keith E. Whittington, R. Daniel 
Kelemen, dan Gregory A. Caldeira (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 132-133. 
6 MK dalam putusan perkara no. 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 merumuskan persyaratan hak 
konstitusional pemohon yaitu:  

a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-

undang yang diuji; 
c. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang 

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji; 
e. adanya kemungkinan. bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang 

didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 
Dalam Buku tulisan Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2005) hlm. 81. 
7 Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 146. 
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Pengamatan Cermat Mahkamah Konstitusi Terhadap UU No. 2 Tahun 2020 
tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 

Secara fundamental, terdapat tiga hal pokok yang menjadi pengamatan cermat MK terhadap 
UU No.2 Tahun 2020, yang dituangkan dalam Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020. Pertama, 
MK berhasil mendeteksi ditabraknya prinsip utama negara hukum yang termaktub di dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang ada pada UU No. 2/2020.8  

Kedua, MK menilai Pasal 27 ayat (1) UU No. 2/2020 tersebut bertentangan dengan prinsip 
kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 
ayat (1)9 dan Pasal 28D ayat (1)10 UUD 1945. Ketentuan tersebut menghalangi prinsip due 
process of law, seakan-akan membebaskan penyelewengan keuangan negara oleh pejabat 
publik. Meskipun penggunaan keuangan negara dalam penanggulangan pandemi bukan 
dihitung sebagai kerugian negara. 

Ketiga, MK memandang bahwa kontrol publik lewat pengajuan perkara untuk diselesaikan 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus tetap diadakan. Hal tersebut akan 
menghindari abuse of power, meski pejabat pemerintahan mengklaim bertindak atas nama 
keadaan darurat.  

Lebih jauh lagi, MK melihat secara tajam bahwa UU No.2/2020 tidak hanya berkaitan dengan 
penanganan COVID-19, namun mengatur juga kondisi yang mengancam dan 
membahayakan perekonomian nasional sekaligus stabilitas keuangan negara. MK 
berpendapat bahwa keadaan di luar penanganan COVID-19, keputusan lembaga publik yang 
didasari tanpa itikad baik dan bertentangan dengan hukum, tetap harus dikontrol dan 
menjadi objek gugatan PTUN. 

Dalam pertimbangannya, MK mengutip Pasal 75 UU No. 30/2014,11 bahwa objek gugatan 
PTUN tidak hanya keputusan, juga tindakan administrasi pemerintahan. Maka, isu 
konstitusional yang fundamental adalah mencegah dan mengendalikan kesewenang-
wenangan tindakan pemerintah bertentangan dengan hukum.12 

 
8 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. 
9 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  
10 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.  
11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  
12 Poin 3.19.4 Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. 
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Terdapat tiga argumentasi yang melatarbelakangi dan berkaitan dengan raison d’etre MK 
dengan putusan mengenai status UU No. 2/2020. 

I. Pertama, MK tetap mengukuhkan dirinya sebagai the guardian constitution, sekaligus 
the guarantor of constitution. Pengukuhan tersebut tidak terlepas dari adanya 
perubahan tatanan politik pasca-1998, yang mendorong terhadinya perubahan 
konstitusi yang mempersenjatai MK dengan wewenang judicial atau constitutional 
review. Menurut Kokot dan Kaspar, peninjauan kembali atau judicial review 
merupakan instrumen kuat untuk memastikan keberhasilan implementasi tuntutan 
normatif di dalam konstitusi.13 

Maka, MK secara evolutif maupun revolutif mengawal mandat konstitusi dan 
konstitusionalisme, memperluas pengaruhnya, sehingga memiliki kapasitas 
mengendalikan pengaruh cabang kekuasaan lain. 

Lebih dalam lagi, MK menggunakan pendekatan basic structure doctrine. Doktrin 
tersebut dimaknai bahwa terdapat struktur dasar di dalam konstitusi yang tidak 
dapat diubah oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif.14 Dalam konteks pengujian 
UU No. 2/2020, yang dilakukan oleh MK, obyek gugatan PTUN tidak dapat 
dikesampingkan. Dalam arti lain berdasarkan doktrin tersebut, mekanisme check and 
balances dan kendali publik adalah struktur dasar UUD 1945. 

Jika ditarik lebih jauh, doktrin tersebut dapat digunakan oleh MK sebagai upaya untuk 
mencegah adanya produk hukum demi mencapai tujuan secara otoriter untuk 
melindungi kepentingan dari penguasa, dan produk hukum ini adalah hasil dari 
autocratic legalism.15 

II. Kedua, MK, sebagai lembaga peradilan konstitusi, telah mendorong implementasi 
judicialization of politics di dalam tatanan politik kita saat ini. MK menyusun ulang 
kebijakan publik berlandaskan konstitusionalisme dan mengokohkan check and 

 
13 Juliane Kokott and Martin Kaspar, Ensuring Constitutional Efficacy, The Oxford Handbook of Comparative 
Constitutional Law, Oxford University Press, UK, 2012, hal. 825. 
14 Jasdeep Randhawa, “Understanding Judicialization Of Mega-Politics: The Basic Structure Doctrine And 
Minimum Core,” Jus Politicum, diakses pada 15 Desember 2021, http://juspoliticum.com/article/Understanding-
Judicialization-Of-Mega-Politics-The-Basic-Structure-Doctrine-And-Minimum-Core-401.html. 
15 Lihat Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism,” Chicago Law Review, 2018, hlm. 547. 
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balances berdasarkan pendekatan basic structure doctrine tersebut di dalam Putusan 
MK No. 37/PUU-XVIII/2020. 

Bertolak dari Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020, mayoritas Majelis Hakim MK, 
menetapkan dua prinsip penting untuk menegaskan konstitusionalisme. 

Pertama, prinsip ketaatan terhadap hukum sebagai hierarki norma. Dalam konteks  
Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020, pemerintah dituntut menaati tuntutan normatif 
negara demokrasi konstitusional. Maka, prinsip itikad baik dan ketaatan terhadap 
hukum menjadi landasan fundamental. Sebagai tambahan, dengan adanya prinsip 
itikad baik, MK menggambarkan parameter preventif terhadap kebijakan-kebijakan 
penyelamatan dan pemulihan ekonomi. 

Selanjutnya, menempatkan prinsip kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian. 
Dalam konteks ini, MK menggambarkan kembali parameter kepastian mengenai 
batas waktu dan juga prasyarat UU tersebut berlaku. Dalam konteks ini juga, MK 
merumuskan ulang batasan konstitusionalitas UU No. 2/2020 yang pada awalnya 
tidak ditentukan secara pasti oleh undang-undang a quo.16 Jika dijabarkan mengenai 
parameter, kepastian tersebut ialah: (i) UU No. 2/2020 berakhir, jika dicabut secara 
resmi oleh presiden status pandemi COVID-19 di Indonesia; (ii) status berakhirnya 
pandemi COVID-19 paling lambat di tahun kedua atau 2022; (iii) jika secara faktual 
pandemi belum berakhir, maka sebelum memasuki tahun ketiga atau 2023, undang-
undang a quo masih dapat diberlakukan;17 dan (iv) persetujuan DPR dan 
pertimbangan DPD menjadi krusial dalam hal implementasi legal prosedural.18  

III. Ketiga, fenomena  judicialization of politics di dalam tatanan politik saat ini tidak 
terlepas dari perilaku hakim MK. Suatu perilaku yang mencerminkan pertimbangan 
berdasarkan keyakinan doktrin hukum ataupun kemanfaatan, maupun dukungan 
politik kebijakan pemerintah. 

 
16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 
17 Dengan ketentuan pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan COVID-
19, harus mendapat persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. 
18 Amar Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020 No. 4. 
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Bila diobservasi secara mendalam, dalam konteks Putusan MK No. 37/PUU-
XVIII/2020, terdapat dua klaster hakim yang memiliki pandangan berseberangan, dan 
satu klaster hakim berkarakter sebagai game changer, yang memiliki kapasitas 
mengubah peta dukungan. 

Jika menggunakan pendekatan constitutional personae yang digagas oleh Cass R. 
Sunstein, dan pendekatan teori judicial behavior yang diajukan oleh Richard A. Posner. 
Maka ada beberapa pesan kunci, yang berkaitan dengan persona dan perilaku hakim 
di dalam Klaster Satu (Strategic-Soldier), Klaster Dua (Legalist-Heroes), dan Klaster Tiga 
(Game Changer). 

Tabel 1. Pemetaan Profil Hakim Mahkamah Konstitusi 

Nama 
Posisi sebelum 

menjabat Pengusul Pendidikan 

Enny Nurbaningsih 

Kepala Badan 
Pembinaan 

Hukum 
Nasional (BPHN) 

Presiden 

• S.H. (UGM, Indonesia) 
• M.Hum (UNPAD, 

Indonesia) 
• Dr. (UGM, Indonesia) 

Daniel Yusmic 
Pancastaki Foekh 

Asosiasi Pengajar 
Mata Kuliah 

Hukum 
Acara Mahkamah 

Konstitusi 
(APHAMK) 

Presiden 

• S.H. (UNDANA, 
Indonesia) 

• M.H. (UI, Indonesia) 
• Dr. (UI, Indonesia) 

Saldi Isra 

Guru Besar 
Hukum 

Tata Negara 
Universitas 

Andalas 

Presiden 

• S.H. (UNAND, Indonesia) 
• MSc. (University of 

Malaya, Kuala Lumpur, 
Malaysia) 

• Dr. (UGM, Indonesia) 

Aswanto 
Hakim Konstitusi 
Periode Pertama 

(2014-2019) 

Dewan 
Perwakilan 

Rakyat 

• S.H. (UNHAS, Indonesia) 
• M.Si. (UGM, Indonesia) 
• Dr. (UNAIR, Indonesia 
• DFM (Institute of 

Groningen State 
University, Netherlands) 
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Arief Hidayat 
Ketua Mahkamah 
Konstitusi (2017- 

2018) 

Dewan 
Perwakilan 

Rakyat 

• S.H. (UNDIP, Indonesia) 
• M.H. (UNAIR, Indonesia) 
• Dr. (UNDIP, Indonesia) 

Wahiddudin Adams 
Hakim Konstitusi 
Periode Pertama 

(2014-2019) 

Dewan 
Perwakilan 

Rakyat 

• S.H. (IAIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 
Indonesia) 

• De Postdoctorale 
Cursus Wetgevingsleer 
(Leiden, Belanda) 

• M.H. (UIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 
Indonesia) 

• Dr. (UIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta. 
Indonesia) 

• S.H. (Universitas 
Muhammadiyah, 
Jakarta, Indonesia) 

Suhartoyo 
Hakim Konstitusi 
Periode Pertama 

(2015-2020) 

Mahkamah 
Agung 

• S.H. (UII, Indonesia) 
• M.H. (UNTAR, Indonesia) 
• Dr. (Universitas 

Jayabaya, Indonesia) 

Manahan M. P. 
Sitompul 

Hakim Konstitusi 
Periode Pertama 

(2015-2020) 

Mahkamah 
Agung 

• S.H. (USU, Indonesia) 
• M.Hum (USU, Indonesia) 
• Dr. (USU, Indonesia) 

Anwar Usman 

Wakil Ketua 
Mahkamah 

Konstitusi (2015- 
2018) 

Mahkamah 
Agung 

• S.H. (Universitas Islam 
Jakarta Indonesia) 

• M.H. (STIH IBLAM 
Jakarta, Indonesia) 

• Dr. (UGM, Indonesia) 

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia19 

 
19 “Profil Hakim,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 15 Desember 2021, 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=677&menu=3#. 
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Klaster Satu terdiri atas tiga orang hakim, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan 
Daniel Yusmic. Merupakan komposisi hakim yang dalam konteks pengujian UU No. 
2/2020, memiliki nada dan posisi yang sama dengan pemerintah.  

Dalam hal ini, ketiga hakim tersebut memiliki tiga pendapat utama yang berbeda—
dissenting opinion—dengan mayoritas hakim lainnya, terkait substansi UU No. 2/2020. 
Pertama, Hakim Klaster Satu mendasari pendapatnya pada preseden MK 
sebelumnya, yakni Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, yang meletakan parameter 
adanya kegentingan memaksa. 

Kedua, mengajukan pendapat terkait isu konstitusionalitas frasa “bukan kerugian 
negara”. Pendapat ini secara fundamental terfokus pada tujuan mengapa 
dicantumkannya frasa tersebut, yaitu agar pembuat kebijakan memiliki kepercayaan 
diri dalam mengambil kebijakan terobosan dalam kondisi genting.  

Terakhir, terkait isu konstitusionalitas frasa “bukan objek gugatan PTUN”. Dalam 
konteks ini Hakim Klaster Satu mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 2/2020, secara 
fundamental telah selaras dengan Pasal 49 UU No. 5/1986 tentang PTUN.20 
Sedangkan terkait konstitusionalitas pembentukan Perpu tersebut, Hakim Klaster 
Satu menegaskan bahwa, UU No. 2/2020 telah selaras dengan kewenangan 
konstitusional Presiden dalam mengeluarkan Perppu. Di samping itu juga, telah 
selaras secara legal prosedural pengesahan Perppu oleh DPR. Terkait jangka waktu 
berlakunya UU tersebut, Hakim Klaster Satu, mengajukan pendapat tergantung 
seberapa efektif pengendalian pandemi. 

Maka, berdasarkan pendekatan persona, ketiga hakim di dalam Klaster Satu 
merupakan hakim yang memiliki pesona sebagai prajurit atau soldier personae. 
Artinya karakter hakim prajurit yang menonjol adalah sikap tunduk terhadap 
kepentingan atau kebijakan cabang kekuasaan lain, lalu tidak memilih untuk 

 
20 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan 
tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal 
keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:  

(a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang 
membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
(b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
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menjatuhkan kebijakan tersebut, sebaliknya berupaya menegakkannya.21 Dalam 
konteks Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020, Hakim Klaster Satu bertindak sebagai 
para prajurit yang melindungi kebijakan hukum pemerintah di waktu krisis. 

Melalui pendekatan teori judicial behavior, Hakim Klaster Satu berkaitan erat dengan 
perilaku strategis yang berkelindan dengan sikap politik. Dalam konteks ini, ada 
keterkaitan erat dengan preferensi sikap politik yang sama dengan pemerintah 
sebagai aktor yang menerbitkan Perppu tersebut. Dalam analisisnya bertajuk Law and 
Politics of Constitutional Courts, Stefanus Hendrianto memetakan kedekatan dan 
ketaatan Hakim Arief Hidayat terhadap Presiden Joko Widodo, hal ini ditunjukkan oleh 
Hakim Arief Hidayat dalam mempertahankan kebijakan Tax Amnesty yang bertujuan 
meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, sebagaimana diatur  dalam UU 
No.11/2016.22 

Faktor lainnya adalah kemungkinan politik pengangkatan hakim sekaligus 
perpanjangan usia pensiun dan masa jabatan hakim.23 Bila ditarik lebih dalam, 
perilaku strategis, pada umumnya, berelasi dengan pengetahuan dan penilaian 
praktis (common sense), serta pilihan rasional—dalam konteks pengendalian 
pandemi—maka ada penilaian praktis dan pilihan rasional atas perlunya instrumen 
hukum untuk mengendalikan pandemi dan kondisi hukum yang dikecualikan, serta 
penilaian rasional atas dampak yang muncul.24 

Dengan demikian, Hakim Klaster Satu, memiliki karakter dan perilaku untuk taat 
terhadap cabang kekuasaan politik lainnya, berusaha mempertahankannya, dan 
berdasarkan perilaku strategis dan pilihan rasional mereka—meskipun berbeda 

 
21 Cass R. Sunstein, Constitutional Personae (New York: Oxford University Press, 2015), hlm.10. 

22 Stefanus Hendrianto, Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and The Search for Judicial Heroes (New 
York: Routledge, 2018), hlm. 300. 
23 Budiman Tanuredjo di dalam artikel “Suatu Sore di Sebuah Kafe,” Budiman Tanuredjo memberikan catatan 
kritis mengenai perpanjangan usia pensiun hakim konstitusi menjadi 70 tahun dan masa jabatan hakim menjadi 
15 tahun yang diberikan oleh Pemerintah dan DPR melalui revisi UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini diduga 
berpotensi sebagai bentuk gratifikasi konstitusional, karena mempengaruhi independensi hakim. Selengkapnya 
pada artikel: “Suatu Sore di Sebuah Kafe,” Kompas, 4 Desember 2021, 
https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/04/suatu-sore-di-sebuah-kafe. 
24 Richard A. Posner, How Judges Think (Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge, 2008), hlm. 29. 



    
 
 

 
11 

 
 

dengan mayoritas hakim lain dan aspirasi publik. Maka, Hakim Klaster Satu dapat 
disebut dengan kelompok strategic-soldier (strategic-soldier group). 

Sebaliknya, terdapat empat orang hakim di dalam Klaster Dua yang berseberangan 
posisi politik maupun pendekatan doktrin hukumnya, yakni Saldi Isra, Suhartoyo, 
Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin. Dalam konteks Putusan No. 37/PUU-XVIII/2020, 
Hakim Klaster Dua adalah hakim mayoritas yang menyatakan UU No. 2/2020 
inkonstitusional bersyarat. 

Jika berdasarkan pendekatan persona, maka Hakim Klaster Dua merupakan hakim-
hakim yang memiliki persona yang berani dalam bersikap melalui keyakinannya atas 
teori dan doktrin hukum dalam membangun argumentasi putusan. Dalam 
pendekatan Sunstein, keberanian tersebut terefleksi di dalam sikap menggambarkan 
ulang batasan substansi yang konstitusional dan yang inkonstitusional.25 Bila 
dirumuskan lebih lanjut, Hakim Klaster Dua terlihat sebagai kelompok yang membela 
konstitusionalisme dan kendali publik atas kebijakan. 

Sedangkan dari dimensi perilaku, Hakim Klaster Dua memiliki kecenderungan 
perilaku yang dipengaruhi gagasan legalisme. Bagi hakim legalis, faktor-faktor yang 
sifatnya pribadi, dapat dikesampingkan oleh faktor determinan, yaitu ketaatan yang 
tegak lurus terhadap hukum dan prosedural demokrasi.26  

Secara singkat, Hakim Klaster Dua dalam konteks Putusan No. 37/PUU-XVIII/2020 
dapat dikategorikan sebagai kelompok legalist-heroes (legalist-heroes group). Karakter 
ini akan mempengaruhi nantinya di dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; terkait 
pengujian formal UU Cipta Kerja. Terkait pengujian tersebut, Hakim Klaster Dua 
menunjukkan keberanian dan agresivitas dalam mengoreksi UU Cipta Kerja, namun 
membuka celah ruang kompromi, karena sedikit banyak dipengaruhi oleh Hakim 
Klaster Tiga, yaitu kelompok hakim game changer. 

  

 
25 Sunstein, Constitutional Personae, hlm. 5. 
26 Posner, How Judges Think, hlm. 41. 
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Tabel 2. Pemetaan Klaster Majelis Hakim MK 

Klaster 
Nama Hakim 

Mahkamah Konstitusi 
Pengusul 

Klaster I (Strategic-Soldier) 

Arief Hidayat DPR 

Anwar Usman MA 

Daniel Yusmic Panstaki 
Foekh 

Presiden 

Klaster II (Legalist-Heroes) 

Saldi Isra Presiden 

Suhartoyo MA 

Enny Nurbaningsih Presiden 

Wahiddudin Adams DPR 

Klaster III (Game Changer) 

Aswanto DPR 

Manaham M. P. 
Sitompul 

MA 

 

Hakim Klaster Ketiga merupakan kelompok hakim yang karakteristiknya game 
changer, dan terdiri atas dua orang hakim, yaitu Hakim Aswanto dan Hakim Manahan 
Sitompul.  

Hakim Klaster Tiga kerap kali memberikan dampak yang signifikan terhadap suatu 
hasil, seperti dalam Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK No. 91/PUU-
XVIII/2020 berhasil disematkan status inkonstitusional bersyarat bukan permanen. 
Jika menggunakan pendekatan Sunstein, maka karakteristik Klaster Ketiga adalah 
perpaduan persona sebagai seorang minimalist dan secara lentur dapat berpindah 
menjadi mutes, atau dimaknai sebagai shifter. 

Sebagai minimalist, hakim-hakim tersebut membutuhkan suatu langkah-langkah kecil 
untuk melakukan perubahan. Hal ini didasarkan pada adanya keterbatasan dalam 
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pilihan dan keterbatasan pada ketersediaan pilihan akal sehat. Di samping adanya 
keterbatasan tersebut, seorang minimalist akan berpegang pada tradisi hukum dan 
konstitusionalisme, preseden, fakta, serta membatasi teori skala besar, yang 
berfungsi sebagai titik awal.27 

Namun, karena memiliki karakteristik sebagai shifter. Jika kondisi tidak 
menguntungkan untuk melakukan langkah-langkah kecil mereka, maka Hakim 
Klaster Tiga dapat berpindah posisi sebagai figur yang memiliki persona mutes. 
Cirinya adalah menghindari pusaran drama konstitusional atau constitutional 
avoidance, berfokus pada masalah fundamental yang akan menjadi atensi khusus, 
dan tidak memutuskan atau menjawab pertanyaan konstitusional yang ada di 
hadapannya.28 

Bertolak dari karakteristik persona tersebut, dari sisi perilaku Hakim Klaster Tiga 
memiliki kecenderungan pragmatisme.29 Karena orientasi pada kemanfaatan sebagai 
pijakan pertimbangan dan menilai fakta dalam pengujian suatu UU, hal ini terlihat 
dalam pengujian UU Cipta Kerja.  

Secara singkat, Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020, telah mengokohkan fitur baru MK. 
Pertama, sebagai institusi peradilan konstitusi yang aktif di dalam pemberian opini hukum 
terhadap kebijakan publik, dan disertai keberanian di dalam menyusun ulang kebijakan 
tersebut melalui hak uji yang ada padanya. 

Kedua, sebagai institusi yang mempromosikan kembali tradisi konstitusionalisme di tengah 
semakin kuatnya pengaruh dan tarikan negara terhadap pasar dan masyarakat, secara 
khusus di masa pandemi COVID-19. Ketiga, melalui lensa judicial review telah menunjukkan 
perilaku hakim-hakim MK yang semakin responsif terhadap isu-isu politik dan opini publik, 
melalui preferensi terhadap doktrin hukum, ideologi, pandangan sosio-politik, dan sosio-
ekonomi. 

  

 
27 Sunstein, Constitutional Personae, hlm.15. 

28 Sunstein, hlm.18. 
29 Posner, How Judges Think, hlm. 40. 
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Pertimbangan, Pergeseran Strategis, dan Perilaku Hakim di dalam Putusan MK 
No. 91/PUU-XVIII/2020 

Bertolak dari konteks peninjauan konstitusional MK terhadap UU No. 2/2020 yang 
menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat, berarti fenomena judicialization of 
politics telah mengubah lanskap tatanan politik dan hukum. 

Melalui hak uji formal maupun material,30 yang melekat pada MK sebagai institusi peradilan, 
maka MK memiliki kapasitas dalam menyusun ulang kebijakan publik, merespons isu-isu 
politik yang kontroversial atau megapolitik serta tuntutan publik, dan menggambarkan ulang 
batasan pengaruh kekuasaan yudisial di dalam tatanan politik yang ada. Dalam arti lain, 
konsep judge-made policy-making menjadi semakin ajek di dalam tatanan politik dan hukum, 
dalam arti lain, kita memasuki dimensi yang disebut dengan juristocracy.31 

Melalui dimensi juristocracy tersebut, bila kita observasi lebih lanjut pertimbangan, 
pergeseran strategis, dan perilaku hakim dalam konteks Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 
tentang UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat, maka kehadiran UU Cipta Kerja pada 
dasarnya telah menimbulkan polemik baik pada dimensi politik ekonomi maupun dimensi 
hukum itu sendiri.  

Dalam konteks politik ekonomi, UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjamin stabilitas 
pertumbuhan pasar, perbaikan ekosistem investasi, dan kemajuan dunia usaha. Ketiga 
tujuan tersebut berkorelasi pada hambatan tata kelola hukum yang buruk yakni tumpang 
tindih regulasi dan aturan yang banyak serta kompleks. Maka, metode penyusunan hukum 
seperti omnibus law adalah jalan keluar yang perlu diambil oleh pembuat kebijakan. 

 
30 Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian 

Undang-Undang:  

(1) … 
(2) … 
(3) Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang 

tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam 
UUD 1945. 

(4) Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, 
dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.  

31 Ran Hirschl, Towards Juristocracy: The origins and consequences of the new constitutionalism, Harvard University 
Press, United States, 2004, hlm. 222. 
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Pada dimensi hukum, kita terkendala keterbatasan dalam cara berpikir, yaitu terlalu 
mendasarkan sikap kepada gagasan positivis-legalistik, ataupun legalistik-tekstualis. 
Padahal hukum itu sendiri tidak berangkat dari ruang vakum—dengan kata lain hukum 
punya keterbatasan. Hukum merupakan produk politik yang terdiri atas kompromi politik 
para aktor politik dan pelaku pasar yang menginginkan adanya reformasi sektor ekonomi, 
sekaligus strategi para pihak untuk mencapai akses dalam mempengaruhi kepentingan dan 
sumber daya nasional.32 

Dalam konteks perumusan UU Cipta Kerja, terungkap adanya gambaran bahwa suatu 
pemerintahan bekerja bukan hanya menurut mandat konstitusi dan keadilan, tetapi sejauh 
mana kinerjanya didasarkan pada dalil-dalil keteraturan masyarakat menurut efisiensi 
ekonomi.33 Maka menyeimbangkan tuntutan normatif dan efisiensi ekonomi adalah suatu 
jalan yang harus dimengerti dan dilalui oleh pembuat kebijakan, jika konsisten 
menginginkan adanya perubahan lanskap dunia usaha. 

Dengan demikian, benang merah yang dapat kita tarik dari keterkaitan dua dimensi di atas, 
bahwa perumusan UU Cipta Kerja telah menyampingkan aspek legal prosedural dan unsur 
ketelitian dalam hal penggunaan metode omnibus law, dan kurangnya konsultasi publik. 
Dampaknya, UU tersebut tidak memiliki kredibilitas politik dan hukum yang kuat di mata 
publik, dan membuka celah dilakukan pengujian di MK.34 Dengan rendahnya kredibilitas 
tersebut, maka bukan sesuatu yang mencengangkan ketika MK menetapkan UU Cipta Kerja 
inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020,  yang menimbulkan 
persepsi signifikan terhadap ketidakpastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia.35 

Bertolak dari dimensi politik ekonomi dan hukum tersebut, berdasarkan konteks Putusan 
No. 91/PUU-XVIII/2020, terdapat dua pertimbangan fundamental yang mewakili sikap Hakim 
Klaster Satu dan Klaster Dua.  

 
32 D. Nicky Fahrizal, “Identifying Constitutional Court’s Strategic Decision on Job Creation Law,” The Jakarta Post, 6 
Desember 2021, https://www.thejakartapost.com/opinion/2021/12/05/identifying-constitutional-courts-
strategic-decision-on-job-creation-law.html. 
33 B. Herry Priyono, “Konstitusi vs Akuntansi: Hukum Besi Ekonomi Politik,” Majalah Basis, No. 03-04, Tahun Ke-
63, Yogyakarta, 2014, hlm. 16. 
34 “Law without credibility,” The Jakarta Post, 29 November 2021, 
https://www.thejakartapost.com/opinion/2021/11/29/law-without-credibility.html. 
35 Rendy Dwi Novalianto, “Uncertainty looms after jobs creation law declared unconstitutional,” The Jakarta Post, 
27 November 2021, https://www.thejakartapost.com/opinion/2021/11/26/uncertainty-looms-after-job-creation-
law-declared-unconstitutional.html. 
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Hakim Klaster Satu melakukan dissenting opinion, menyikapi teknik omnibus law sebagai 
terobosan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika masyarakat, 
sehingga dibutuhkan suatu metode hukum yang lentur dan fleksibel—artinya merefleksikan 
doktrin hukum progresif. Di samping itu, juga menunjukkan keberpihakan politik kepada 
kelompok pekerja,  contohnya, Hakim Arief Hidayat dan Hakim Anwar Usman meletakan 
perhatian khusus terhadap masalah ketenagakerjaan, seperti persaingan global, upah, 
pesangon, outsourcing, dan PKWT—dan pada akhirnya nanti diperlukan pengujian materiil 
terhadap substansi UU Cipta Kerja.  

Sebaliknya, Hakim Klaster Dua menekankan metode omnibus law perlu diakomodasi terlebih 
dahulu di dalam UU No. 12/2011 (UU PPP)36 agar memenuhi unsur legal formal dan 
prosedural. Hakim Klaster Dua juga menunjukkan opini yang tajam terkait ketidaktelitian 
pemerintah dalam penyusunan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan, dan perubahan terhadap materi muatan 
pascapersetujuan DPR dan Presiden. Opini tajam tersebut menunjukkan bahwa ada sikap 
independen dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Hakim Saldi Isra terhadap kebijakan yang 
diambil DPR dan Presiden. Kedua hakim tersebut sejatinya diusulkan oleh Presiden, namun 
sikap mereka pada putusan tersebut menunjukkan bahwa adanya independensi pada kedua 
hakim tersebut yang berseberangan dengan pandangan lembaga pengusul mereka. 

Terhadap opini terkait tata kelola hukum yang buruk dalam hal penyusunan. Hakim 
Manahan Sitompul dan Hakim Daniel Yusmic mendasari pendapatnya atas preseden 
putusan MK—Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 73/PUU-XII/2014—yang 
memiliki inti bahwa UU PPP bukan sebagai tolak ukur dasar pengujian yang serta merta 
menyebabkan suatu undang-undang inkonstitusional. Pendapat ini juga menandakan 
adanya pergeseran strategis Hakim Manahan Sitompul ke Klaster Satu. Pergeseran ini 
menandakan karakteristik shifter pada Hakim Klaster Tiga, serta menyatakan karakteristik 
pendapat yang hibrida, yakni hasil pencampuran persona prajurit strategis dengan 
kekhasan persona minimalis-pragmatis. Di sisi yang lain, hasil percampuran persona dan 
perilaku tersebut juga nampak di dalam penekanan metode omnibus law, dan bukan 
merupakan metode yang baru. Metode ini sudah ada di dalam tradisi atau praktik 
penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia—pada masa pemerintahan 
Hindia Belanda hingga Republik Indonesia.  

 
36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pergeseran strategis juga terjadi di dalam Hakim Klaster Tiga. Hakim Aswanto bergeser 
menjadi bagian dari hakim mayoritas di Klaster Dua. Pergeseran ini membawa dampak 
terhadap putusan yang dihasilkan, yaitu status UU Cipta Kerja tidak dinyatakan sebagai 
inkonstitusional permanen. Dalam hal ini, bergabungnya persona minimalis-pragmatis di 
dalam Klaster Dua, telah memberikan penekanan pada dimensi kemanfaatan yang besar 
bila UU tersebut tetap bertahan, sehingga membuka ruang kompromi di dalam Klaster Dua, 
yang berdampak pada  diberikannya jangka waktu dua tahun untuk revisi UU tersebut, serta 
membuka ruang masih berlakunya kebijakan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diambil, 
namun menutup kebijakan turunan UU Cipta Kerja yang akan diturunkan pascapenetapan 
inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja. 

Secara singkat, putusan yang dihasilkan oleh mayoritas hakim telah memberikan dampak 
besar bagi dunia usaha, yakni ketidakpastian. Akibat lainnya adalah potensi ketidakpastian 
terhadap dukungan politik dari partai politik kepada pemerintah. Dalam hal ini, waktu dua 
tahun sejak putusan dijatuhkan adalah waktu ketika parpol sedang menyusun strategi politik 
untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan konstituen, sebab mendukung revisi UU 
Cipta Kerja merupakan tindakan yang tidak menguntungkan secara politis. Maka, dapat 
dikatakan dampak negatif keterlibatan aktif hakim-hakim MK di dalam menguji 
konstitusionalitas produk dari megapolitik ialah ruang kompromi dan putusan yang 
cenderung tidak tegas. 

Penutup 

Sebagai penutup setidaknya terdapat tiga pelajaran yang dapat ditarik. Pertama, aktifnya MK 
sebagai institusi dan hakim-hakimnya dalam pengujian UU, menuntut Pemerintah dan DPR 
lebih cermat dalam penyusunan substansi maupun proses pembentukannya. Hal ini wajib 
demi menjamin tata kelola hukum yang baik serta memaksimalkan partisipasi masyarakat 
sebagai pemegang kedaulatan. 

Kedua, tren dominasi Hakim Klaster Dua (legalist-heroes group) akan terus berlanjut. Jikalau 
adanya ruang perbedaan antara Klaster Satu dan Dua dalam kesamaan pendapat, maka 
dapat tercapai suatu kompromi dan hal tersebut berdampak memunculkan concurring 
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opinion,37 sama seperti di dalam Putusan MK No. 34/PUU-XIX/2021. Hanya saja, selama 
Hakim Klaster Dua mendominasi komposisi hakim konstitusi di MK, maka akan tetap terjaga 
independensi mereka dan lembaga MK secara keseluruhan pada putusan-putusan yang 
dikeluarkan. Hal ini akan menjadi faktor besar dalam penentuan posisi yang berbeda dari 
DPR dan Presiden pada suatu isu konstitusional tertentu, terutama pada isu megapolitik. 

Ketiga, kedudukan MK di dalam mekanisme check and balances terhadap cabang kekuasaan 
lain akan semakin kuat. Kuatnya tradisi konstitusionalisme di dalam tatanan politik akan 
dimanfaatkan masyarakat sipil dan sektor privat dengan mempercayakan MK untuk 
melindungi hak konstitusional mereka dari tindakan negara, terlebih semakin meluas dan 
menguatnya peran negara di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. 

Setidaknya ada beberapa RUU yang berpotensi memicu isu megapolitik pada 2022 nanti. 
Antara lain adalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Pembinaan Ideologi 
Pancasila (PIP), dan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Oleh karena itu, 
dibutuhkan ketegasan MK dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial politik, dan demokrasi 
konstitusional di Indonesia. 

 

 

 

 
37 Concurring opinion adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan 
pendapat mayoritas majelis hakim suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda. Diambil dari: Haidar 
Adam, “Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” al-Jinayah: Jurnal 
Hukum Pidana Islam Vol. 3, No. 2 (2017): 312, yang mengutip Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, Memahami 
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uij Materiil UU Penodaan Agama (Jakarta: The Indonesian Legal 
Resource Center, 2011), hlm. 30.  
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