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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 :  Menyoal Tren “Buruk” Pembentukan Legislasi dan Peluang State Capture Corruption 

Pemateri :  

1. M. Aulia Y. Guzasiah, Peneliti bidang Hukum The Indonesian Institute  

2. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

3. Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jahtera 

Moderator  : Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. 

Partisipan : Diskusi ini dilaksanakan secara onlien via zoom, dan diikuti oleh sebanyak 56 peserta dengan 

berbagai latar belakang disiplin dan organisasi yang  berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, 

dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

1. M. Aulia Y. Guzasiah, Peneliti bidang Hukum The Indonesian Institute  

 Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2020 lalu, 

menetap sebanyak 50 RUU masuk dalam Daftar Prolegnas 2020. 

 Sejauh ini, Parlemen dan Pemerintah setidaknya telah mengesahkan 11 Undang-Undang (UU). 

Tiga diantaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas, Sementara sisanya berasal dari Daftar RUU 

Kumulatif. 

 Ada 4 yang menajdi sorotan, seperti; Proses pembahasan berlangsung cepat, rin Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja 

 Yang patut dicermati adalah ke-4 UU tsb memiliki proses pembahasan berlangsung cepat, ringkas, 

nir transparan dan partisipasi 

 Selain itu, persetujuan pengesahan RUU di tengah pandemi dilakukan dalam rapat paripurna 

virtual (Pasal 254 ayat (4) s/d ayat (7) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib) 

munculnya keabsahan kuorum dan validitasnya kabur (khususnya dalam soal kehadiran). 

 Ada satu contoh seperti Perppu No. 1 tahun 2020 dan UU minerba di mana disahkan pada tanggal 

12 Mei 2020 yang dihadiri 296 orang; 41 isik dan 255 virtual. Hal ini sempat dipermasalahkan 

karena ada pihak yang menyatakan bahwa pengesahan UU secara daring belum di atur. Namun, 

ada pihak yang menyatakan bahwa hal tersebut sah karena sudah ada perturan yang baru. Selain 

itu, prosesnya juga terlalu cepat. 

 UU Mahkamah Konsititusi juga mengalami hal yang serupa di mana di hadiri oleh 11 fisik dan 280 

fisik. RUU ini hanya diinisiasi secara tunggal oleh ketua Baleg dalam Daftar Kumulatif terbuka 

padahal tidak memiliki urgensi di tengah pandemi. 

 Terakhir, UU Cipta Kerja juga mengalami hal serupa, di mana yang menghadirihanya 61 fisik dan 

195 virtual dan juga berjalan terlalu cepat.   
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 Selain itu munculnya konflik peran dan kepentingan di sepanjang pembetukan “paket’ legislasi 

tersebut (baik pembasaan dan persetujuan pengesahan).  

 Ada juga penyusunan dan disahka oleh pejabat yang di satu sisi (secara langsung maupun tida 

langsung) berasal berasal dari kalangan pengusaha tambang batu bara dan energi kotor lainnya, 

dan pernah (secara langsung maupun tidak langsung) “berjasa” dalam pemenangan Jokowi-Amin 

di masa Pilpres kemarin. 

 Kuat indikasi telah terjadi Politik Pertahanan Kekayaan (wealth defense) ala Oligark dan 

kecenderungan State Capture Corruption 

 Batas dan garis checks and balances antar tiga poros kekuasaan utama tidak lagi jelas. Jika terus 

dibiarkan, Indonesia akan dikhawatirkan akan memenuhi potensi negara leviathan dan menjadi 

absolut. 

 

2. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

 Ada 4 faktor yang membuat proses legislasi menjadi sorotan: minimnya partisipasi dan 

representasi tidak lagi bersifat partisipasif dan delibratif  seharusnya negara memfasilitasi 

ruang publik, namun saat ini nyaris tidak ada. Misalnya, dalam UU Cipta Kerja, kebanyakan lebih 

banyak bertemu dengan buruh ketimbang stake holder yang lain.  

 Demokras mengalami U-turn. Di mana representasi menjadi sangat formil. Diambah adanya 

represi yang ada. Demokrasi berbentuk U-turn ini juga bisa menghambat proses legislasi.  

 Matinya institusi negara hukum yang baik. Peradilan tata negara dan eradilan administrasi tidak 

bisa menggimbangi proses legislasi  Lihat misalnya, Mahkamah Konstitutsi (MK) di nilai lebih 

banyak berbicara langkah yang lebih politis. Di mana perkara politik harus ditundukkan dalam 

hukum. Sementara itu, akhir-akhir ini MK lebih menghasilkan putusan yang bersifat politis.  

 Adanya kebijakan yang tidak seimbang antara format koalisi dan oposisi.  

 Dalam sistem presidensil Indonesia, parlemen Indonesia memiliki nilai 7.0 ljauh lebih tinggi dari 

sistem presiden sil dan parlemen. Sehingga, parlemen memiliki pengawasan yang sangat kuat 

terhadap presiden. Alhasil, membuat presiden membangun koalisasi yang terlalu besar. Hal ini 

menjadi bermasalah karena takut membuat presiden menjadi bersifat otoriter.  

 Saat ini DPR memiliki peran pengawasan yang kurang terhadap DPR, kini menjadi alat partai 

untuk mengakomodasi atau tawaran politik kepada presiden dan yang terjad adalah menjadi 

saling memberi dan menerima 

 

3. Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jahtera 

 State Capture Coruption adalah situasi di mana sekelompok orang yang menggunakan pengaruh 

mereka terhadap para penentu kebijakan (anggota DPR, Pemerintah) untuk menghasilkan 

kebijakan publik yang memberi keuntungan ekonomi bagi kelompok itu sendiri. 

 State Capture belum tentu berarti tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor. Namun, merupakan 

modus dalam penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan kelompok, menggerogoti 

demokrasi, dan sesungguhnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

 2 cara pandang dalam melihat hukuml; metode pemecahan masalah dalam pembentukan 

peraturanContoh. yang disasar ooleh UU Ciptaker ini yang disasar adalah gejala-gejala. Padahal, 

untuk membuat peaturan seharussnya menyasar problem, bukan gejala. Misalnya, adanya 

tumpeng tindih peraturan. Studi PSAK menunjukkan bahwa seharusnya yang dibenahi adalah 

membenahi institusi. Tetapi, di dalam UU Cipta Kerja ini lebih menyelesaikan gejala-gejala.  

 Politik Hukum, penting juga untuk melihat aktor-aktor penyusun kebijakan dan juga konfigurasi 

politik. Hal ini menjadi penting untu mengurai masalah. 
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 Law and Development ketika hukum dilihat hanya sebagai alat pembangunan. Untuk mencapai 

pembangunan yang excellent, maka digunakan hukum untuk mencapai itu.  

 4 masalahh proses legislasi UU Cipta Kerja; Konflik kepentingan dalam proses penyusunan dan 

pembahasan (prosesnya sangat tertutup; ada yang minta resmi tetapi ditolak), tidak partisipatif 

dan transparan dalam proses penyusunan dan pembahasan (tidak mengikutsertakan masyarakat 

terdampak), pesetujuan yang cacat konstitusional (tidak ada naskah yang menjadi alasan untuk 

disahkan), dan kesalahan pengacuan dalam UU 11/2020  mengerdilkan proses legislasi. 

 Paradigma ‘Hukum dan Pembangunan” harus terus dikritik agar penggunanya tidak merajalela 

 State capture merupakan fenomena yang tidak mudah diberantas, namun dapat diminimalkan 

dengan adanya proses legislasi dan pembentukan kebijakan  

 Pengerdilan terhadap proses legilasi harus terus diawasi. 

 

FORUM DISKUSI 

1. Ilham Wahyu Saputra – Jogjakarta. 
 Kenapa tidak ada pembuktikan dari tim pengkritik UU Cipta Kerja yang bisa ditunjukkan 

kepada publik?  
 Bagaimana memberikan fakta hukum mengenai oligarki? 
 Bagaiaman pembangkangan kaum sipil yang dilakukan oleh kaum buruh? 

 
2. Oki – Komunitas Edukasi Korupsi  

 Bagaiamna kaitannya ke depan implementasi UU Cipta Kerja dengan Oligarki dan juga Free 
Trade? 

 
3. Reza Baskara Noviantoro – Mahasiswa Universitas Selamat Sri  Kendal untuk bapak Zainal 

Airifin  
 Bagaimana urgensi partisipasi publik dalam pembentukan perundang - undangan di era 

sekarang ? Karena masyarakat saat ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga 
pembentuk UU karena peraturan yang disahkan dianggap kontra dan negatif oleh masyarakat  

 Apakah asas transparansi dalam pembentukan perundang - undangan sudah 
diimplementasikan dengan baik ? Terimakasih.   
 

4. Nivia – UGM  
 Bukti konkrit susah diakses oleh publik, bagaimana hal ini? 
 Jika dilakukan uji formil, bagaimana batu ujinya? Apakah ada landasan di atas UU P3. 

Tanggapan  

1. Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jahtera  
Cacat konsitutsional sekarang sedang dijalankan di Mahkamah Konstitutsi, sudah ada 3 uji formil, 
misalnya di bagian partisiapasi, cacatnya proses transparasi, dan masih ada kesalahan dalam 
pengacuan. Dalam padangan saya dan mas uceng berspakat bahwa UU Cipta Kerja memiliki dampak 
yang destruktif dan melanggar konstitusi HAM. Bukan saatnya untuk menggunakan legal formal, tetapi 
cara melihatnya sekarangdan dengan constitutional values.  
 
Yang dapat dilakukan untuk oligarki adalah meminimkan adanya oligarki. Terkait Free Trade adalah 
kemungkinan akan memenuhi janji free trade,namun ditakutkan adalah free trade dibuka secara tidak 
adil. Misalnya meminimalkan hak asasi manusia misalnya buruh. Namun, apakah kompetitif tersebut 
akan membawa kenaikan kesejahteraan masyarakat secara umum. 
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Kemudian, terkait uji formil tidak prioritas/menarik karena uji formil terdapat uji proses dan segala 
sesuatunya bukan materil. Selain itu, terdapat 17 putusan yang ditolak untuk melakukan Uji Formil. 
Hal ini sebabkan tidak terbuktinya permohonan pemohon dan terbukti pelanggaran, tetapi tidak serta 
merta membuat undang-undang haris dinyatakan berlaku atau invalid. Sehingga sulit bagi masyarkat 
umum/pemohon untuk membuktikan hal tersebut mengalami kesulitan mendapatkan data atau 
dokumen terkait  untuk mengakses dokumen tersebut.  
 
Ada 3 tantangan dalam pengujian formil; beban pengujian pemohon tidak imbang, penggunaan batu 
uji yang masih terbatas, MK lebih mengutamakan asa kemanfaatan. State capture ini memang nyata 
ada. Sehingga, fenomena ini memang tidak terkena UU tipikor tetapi fenomena ini diduga ada. Oleh 
sebab itu, semua proses legislasi harus dibuat partisipatif dan transparatif untuk menghilangkan 
fenomena state capture corruption.   
 

2. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

Terkait oligarki, kita harus membaca secara hati-hati makna oligarki. Karena oligarki pada prinsipnya 

tidak peduli siapa presidennya, karena yang dia petingkan adalah kelangsungan usahanya. Di 

Indonesia, tidak memiliki partai buruh yang kuat untuk menyeimbangkan kekuatan oligarki. 

Mahasiswa dan buruh saja tidak cukup kuat untuk memberikan dampak langsung dalam penyusunan 

kebijakan.  

 

Sementara itu urgensi partisipasi publik itu bukan formalitas tapi esensi/subtansi. Karena halt 

tersebut berhubungan dengan konstitutsi dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu partisipasi itu 

menjadi penting. Maka negara itu harus hadir untuk membuka peran ruang publik yang deliberatif 

untuk menyampaikan aspirasi. Namun, di Indonesia ruang publiknya saat ini seolah dibuat tertutup 

sehingga masyarakat dapat bersangka buruk adanya kepentingan oligarki.  

 

Terkait dengan kepentingan formil pada prinsipnya harus dibuka secara lebar. Dalam PMK 08 juga 

mengadopsi tsb, namun dalam praktiknya pengujian formil tidak sekuat itu.. Pengujian formil 

terkadang kurang menarik sebab jangan-jangan negara tidak pernah melihat pengujian formil secara 

serius.  

 

Lebih lanjut, terkait konstruksi pengujian formil memang masih menjadi perdebatan. Kalau 

menggunakan UU tidak bearti ahrus mengatakan bahwa pengujian formil memakai UU 12 tahun 2011. 

Hal ini disebabkan UU 12 Tahun 2011 yang dibuat DPR masih bersifat formalitas.  

Maka harusnya yang dipakai adalah ahrus menjamin kedaulatan rakyat bukan hanya sekedar teknis 

saja.  

 

3. M. Aulia Y. Guzasiah, Peneliti bidang Hukum The Indonesian Institute 

Dampa UU Cipta Kerja jika tidak dibatalkan, bisa menimbulkan korupsi. Di mana kita tahu bahwa KPK 
sekarang sudah dilemahkan, MK diberikan pil tidur, dan membuka karpet merah atas korupsi dalam 
UU stabilitas keuangan. Terlebih saat ini pemerintah dan DPR terlihat lebih bergeming untuk 
menanggapi masukkan atau kritik terhadap UU Cipta Kerja. Ditakutkannya adalah munculnya negara 
absolut dalam artian sudah tidak ada lagi mekanisme yang dapat di tempuh dan berakibat menjadi 
negara yang otoriter dan ditakutkan ada kekcauan. Besar harapannya ke depan pemerintah dan DPR 
lebih membuka diri terhadap kritik atau masukkan. 
 
Yang membuat susah pengujian formil adalah pembuktiannya. Hal ini ditambah saat ini di tengah 
pandemi yang membuat kehadiran menjadi susah. Terlebih jika online maka membuat peserta yang 
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hadir dapat menjadi bersifat fiktif. Juga dalam partisipasi, memang sudah ada platform yang 
menyediakan untuk berpartisiapsi tetapi masih bersifat formil.  
 
Perlu adanya tren penghilangan buruknya proses legislasi di Indonesia. Terlebih akhir-akhir ini seolah 
dikaburkan dengan adanya isu-isu yang tidak signifikan dan menjauhkan dari proses pembentukan 
UU Cipta Kerja. Dan hal ini harus terus disuarakan.  
 

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

