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State Capture Corruption

• 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.



Benang Merah: Aktor dan Institusi 

2 cara pandang dalam melihat hukum: 

1. Metode pemecahan masalah dalam 
pembentukan peraturan (Ann 
Seidman, Robert B. Seidman dan Nalis 
Abeyserkere, 2001) 

2. Analisis Politik Hukum



Metode Pemecahan Masalah 

• Bahwa yang lebih kerap kita lihat adalah 
fenomena sosial atau gejala. 

• Sasaran pengaturan adalah institusi.

• Dan peraturan harus bisa menyasar “akar
masalah” bukan gejala belaka.

Gambar: PSHK, Draftology



Yang disasar oleh Pembentuk UU 11/2020 adalah 
gejala-gejala. Maka rumus kemudahan berusaha = 

memangkas birokrasi + memberi fasilitas untuk 
pelaku usaha



Politik hukum 

Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu 
tujuan sosial dengan hukum tertentu, yang cakupannya meliputi 

jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar:  tujuan, cara, kapan dan 
melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, serta dapatkah suatu 

pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam 
memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai 

tujuan tersebut dengan baik. (Satjipto Raharjo, 1991)



Kata Kunci 

Pengaruh politik (juga sosial, 
ekonomi) terhadap hukum.

Konfigurasi kekuatan yang ada di 
belakang pembuatan dan penegakan 

hukum.

atau Faktor-Faktor Politik Hukum



Alat Analisis 
(sumber: Bivitri Susanti, Rival GA, “Panduan Pemeriksaan Peraturan Daerah,” Epistema, 2013)

Siapa dan bagaimana

• siapa yang menginisiasi gagasan

• siapa yang Menyusun peraturan 

• siapa yang dikonsultasikan, siapa yang tidak

• siapa pendukung dan siapa penentang

Konteks Pembentukan Peraturan 

• analisis situasi

• konfigurasi sosial dan politik

• sejarah peraturan



(Winters, 2011: 51)







Hukum dan Pembangunan di 
Indonesia

• Di Indonesia, gerakan ini paling tidak dimulai sejak 1980-an melalui bantuan dan proyek-proyek kerja sama 
multilateral maupun bilateral. Ini terlihat dari program-program deregulasi, privatisasi, pencangkokan 
hukum. Puncaknya adalah perdebatan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 33 (Bivitri Susanti, 2002). 

• Sebagai kajian akademik, Law and Development menurun, tetapi dalam praktik sebenarnya terus 
berlangsung. Di Indonesia, beberapa metode pembentukan dan penegakan hukum banyak menggunakan 
paradigma ini, meskipun dengan diwarnai konteks keadilan dan kesetaraan. Mis. Maraknyanya “cost and 
benefit analysis” dan “regulatory impact assessment” dalam pembentukan kebijakan. 

• Refleksi: paradigma ekonomi dalam hukum tidak haram, ia hanya menjadi berbahaya ketika kepentingan 
ekonominya menjadi terlalu kuat dan proses pembentukan serta penegakan hukum tertutup sehingga tidak 
lagi bisa “diwarnai” dari luar dan dikuasai hanya oleh aktor-aktor formal.



Tangkapan Layar dari Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 58 dan 59.



Proses Legislasi UU Cipta Kerja yang sangat 
buruk 

Konflik kepentingan 
dalam proses 

penyusunan dan 
pembahasan.

Tidak partisipatif dan 
transparan dalam 

proses penyusunan 
dan pembahasan. 

Persetujuan yang 
cacat konstitusional. 

Kesalahan pengacuan 
dalam UU 11/2020.



Mengerdilkan Proses Legislasi  

UU 11/2020 bukan yang 
pertama. Paling tidak ada Revisi 

UU KPK (UU 19/2019), UU 
Minerba, dan UU Mahkamah 
Konstitusi, yang kesemuanya 

bermasalah dalam hal 
partisipasi dan transparansi. 

Minimnya transparansi dan 
partisipasi menguatkan dugaan

state capture.

Proses buruk, kemudian 
dilempar ke Mahkamah 

Konstitusi.



Opsi Konstitusional yang kini tersedia

Eksekutif: Perppu 

• Presiden yang memang 
menginginkan UU ini 

• Presiden yang 
bertanggung jawab atas 
kerusakan sosial dan 
hukum yang sudah timbul.

• Tidak diambilnya tindakan
apapun, malah melempar
ke MK dan melawan
konflik dengan kekerasan, 
harus selalu kita catat
sebagai catatan buruk
dalam sejarah.

Yudikatif: Mahkamah 
Konstitusi

• Ada uji material dan 
formil.

• Proses lama dan tidak 
pasti.

• Jangan jadikan MK 
keranjang pembuangan
produk legislasi ugal-
ugalan. 

• Potensi berkurangnya daya
kritis hakim pasca-revisi 
UU MK.

Legislatif: membuat UU baru 
yang membatalkan

• Proses legislasi panjang 
dan berbelit.

• Tidak ada kemauan politik
karena akan mengikuti apa 
yang diinginkan
pemerintah (termasuk 
pimpinan2 Parpol yang 
ada di pemerintahan)



Tantangan Pengujian di 
Mahkamah Konstitusi

• Uji Materil: uji kesesuaian norma-norma 
dengan UUD 1945

• Uji Formil: uji proses dan segala 
sesuatunya yang bukan materil 
(Asshidiqie, 2020)

• Tantangan independensi hakim-hakim.

• Namun sangat dibutuhkan sebagai 
mekanisme “checks and balances”



Refleksi 

• Paradigma “Hukum dan Pembangunan” harus terus menerus dikritik agar 
penggunaannya tidak “merajalela” dalam dunia hukum dan politik Indonesia. 

• State Capture merupakan fenomena yang tidak mudah diberantas, namun 
dapat diminimalkan dengan adanya proses legislasi dan pembentukan 
kebijakan yang transparan dan partisipatif. 

• Karena itu, pengerdilan terhadap proses legislasi, harus terus disuarakan
sebagai sesuatu yang salah. 


