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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Reformasi sudah terlewati hampir tujuh belas tahun sejak Tahun 1998. 

Salah satu latar belakang yuridis ketatanegaraan reformasi dimana melalui 

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang berlangsung selama empat kali 

yaitu sejak Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001 dan Agustus 2002 

adalah untuk menghindari kewenangan yang berlebihan satu Lembaga Negara 

terhadap Lembaga Negara yang lain. Amandemen tersebut berpengaruh besar 

terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Hal kedudukan secara Hierarki 

dan kewenangan1. 

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dan 

hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik Negara. Artinya akan 

terdapat suatu sistem politik  nasional yang di dalamnya akan terdapat sub sitem 

politik lokal atau daerah daerah dalam bingkai sistem Negara yang di anutnya. 

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi untuk 

menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi ialah 

adanya pemilihan umum (PEMILU) pemilu adalah salah satu saranan 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

1Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi, Sinar 

Grafika,Jakarta,hal 122 
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berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 selanjutnya di sebut UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana di 

amanatkan dalam pasal 1 Undang Undang No 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pada massa Orde Baru masing masing kepala daerah di pilih oleh 

legislatif yang dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Seiring dengan 

tuntutan refromasi sistem ketatanegaraan juga mengalami perubahan, setelah 

dilakukannya Amandemen Konstitusi sebanyak empat kali yakni mulai 1999 – 

2002, tata cara pemilihan kepala daerahpun ikut mengalami perubahan yakni 

sesuai dengan amanat pasal  18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya 

Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala daerah Provinsi 

Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis2. Namun menurut Jimly 

Asshiddiqie  “Dipilih secara demokratis” itu bersifat luwes sehingga mencakup 

pilkada secara langsung ataupun pilkada secara tidak langsung yang di pilih oleh 

DPRD. 

Untuk melindungi hak dasar manusia, muncul suatu konsep yang 

dinamakan hak asasi (Human Rights).Secara sederhana hak asasi dapatlah 

diartikan sebagai hak yang di miliki seseorang karena seseorang tersebut adalah 

                                                           
2Lihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4 
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manusia3.Hak Asasi diperoleh seseorang dari tuhan Yang Maha Esa.Dengan hak 

asasi ini manusia bisa menuntut kepada Negara agar hak hak dasarnya di penuhi. 

Kini,di era Negara Demokrasi Hukum , Hak Asasi Manusia terus 

berkembang pesat, ditambah lagi secara konstitusional demokrasi haruslah di 

topang oleh partisipasi masyarakat, dengan demikian maka konstitusi seharusnya 

menjamin hak hak asasi manusia agar partisipasi masyarakat dapat berjalan sesuai 

kadar konstitusi. Sebab jika tidak maka keberlanjutan Negara demokrasi bisa saja 

terhenti yang sama artinya menghilangkan Negara demokrasi itu sendiri, atas 

alasan itulah demi menjamin keberlanjutan Negara demokrasi , maka lahirlah 

suatu bentuk lagi dari hak asasi manusia yakni hak turut serta dalam 

pemerintahan4. Istilah hak turut serta dalam pemerintahan secara teoritis dapatlah 

pula menggunakan hak Politik, tanpa mengurangi ataupun menambahkan definisi 

yang ada. Sebagaimana dikemukakan Miriam Budiardjo bahwa politik bisa di 

artikan  sebagai segala kegiatan yang menyangkut kegiatan kegiatan pokok politik 

yang menyangkut : (1) Negara; (2) Kekuasaan (Power); (3) Pengambilan 

Keputusan (Decisionmaking); (4) Kebijaksanaan (policy,beleid); (5) Pembagian 

(distribution)5. Mengacu kepada definisi tersebut , maka secara sederhana hak 

politik bisa berarti segala sesuatu hal yang menyangkut politik yang dapat 

                                                           
3Maurica Cranston, What Are Human Rights, (New York: Basic Books, 1962), hal 27 sebagaimana 

dikutip dari tesis Nur Widyastanti, “ Kedudukan hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Tatanan 

Konsep Demokrasi Di Indonesia “, ( Tesisi Pasca Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 

2015), hal 2. 
4Perlindungan Hak turut serta dalam pemerintahan secara internasioanal mulai diakui ketika lahirnya 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tepatnya dalam artikel 21 ayat (1), (2), dan (3). 

 
5 Miriam Budiardjo, Dasar – dasar Ilmu Politik,( Jakarta: Gramedia,1998) Hlm 8. 
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dituntut oleh warga Negara kepada Negara untuk memenuhinya. Hak politik 

secara konstitusional sebagaimana di tegaskan di dalam pasal 28 D ayat (3) 

Menyatakan bahwa Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan 6.  

Menurut Nur Widyastani , hak turut serta dalam pemerintahan (hak 

politik) yang di lindungi hokum internasional mauun hokum nasional pada intinya 

terdiri dari empat bagian yakni7 : pertama,  hak masyarakat untuk memilih dan 

dipilih dalam pemilihan umum. Kedua, hak untuk turut serta dalam pemerintahan 

dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya, .Ketiga, hak untuk 

mengajukan pendapat , permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada 

pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Keempat, hak untuk duduk 

dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Dari empat 

macam hak politik di atas, hak untuk memilih dan dipilih, maupun hak untuk 

duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan adalah 

hak yang penting untuk menjamin partisipasi masyarakat  dalam demokrasi. Tapi 

apakah benar kesempatan itu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat?apakah 

dimiliki pula oleh mantan narapidana ? berhakkah mantan seorang narapidana 

menduduki jabatan publik ? ini yang penting untuk kita kaji secara kompherensif 

agar dapat kita ketahui pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. 

Pada Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah di laksanakan secara 

bersaaam atau serentak, mekanisme ini di berdasarkan amanat pasal 201 ayat (1) 

                                                           
6Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 28 D ayat (3). Indonesia. Undang Undang Dasar 1945. 
7 Nur Widyastanti,op.cit, hlm 2. 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Namun persoalan PILKADA kembali 

muncul setelah DPR  mengesahkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pro kontra kembali muncul dengan adanya 

pelarangan mantan narapindana yang pernah di hukum penjara 5 Tahun atau lebih 

di larang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala 

Daerah, sebagaimana diamanatkan  Pada pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 

8 Tahun 2015 menyebutkan bahwasanya seorang mantan narapidana yang di 

jatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 

Tahun atau lebih, substansi dari pasal ini kemudian di ujikan di Mahkamah 

Konstitusi dan hasilnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diketok pada Kamis (9/7) lalu, 

Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. 

Dengan demikian setiap warga Negara baik itu mantan narapidan memiliki hak 

untuk memilih dan di pilih sebagai Kepala Daerah. Sedangkan pada tahun 2009 

Mahkamah Konstitusi pernah mengadili perkara yang sama yakni terkait dengan 

hak politik mantan narapidana, perkara ini adalah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 

ayat (1) huruf g Undang Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif 

serta Pasal 58 huruf f Undang Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah. Pasal tersebut memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri 

sebagai calon Anggota Legislatif baik pusat maupun daerah serta calon Kepala 

Daerah harus bersih dari catatan kriminal. 
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Pasal-pasal itu menyebutkan seorang  CalonKepala Daerah harus 

memenuhi syarat 'tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun 

atau lebih'.  

Mahkamah Konstitusi memutuskan ketiga pasal itu conditionally 

unconstitutional atau inskonstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut 

dinyatakan inskonstitusional bila tak memenuhi empat syarat yang ditetapkan 

MK dalam putusannya, yakni, (i) tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih 

(elected officials), (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima 

Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi 

mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan 

yang berulang-ulang.Sehingga dari putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 

dan 2015 terkait dengan hak politik mantan narapidana dapat di lihat bahwasanya 

ada inkonsistensi dalam pandangan hukum Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya substansi 

dan mekanisme Pemiihan Kepala Daerah di Indonesia maka penulis tertarik 

untuk mengangkat “PengembalianHak Politik Mantan NaraPidana di Dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 42 / PUU-XIII/2015 “ sebagai judul untuk penulisan tugas akhir. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas kajian dalam Penulisan hukum ini, maka 

penulismenemukan beberapa permasalahan, antara lain : 

1. Bagaimana jaminan dan pembatasan hak politik mantan narapidana dalam  

 menduduki jabatan Kepala Daerah di Indonesia ? 

2. Bagaimana konstitusionalitas hak politik mantan narapidana untuk menjadi  

Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / PUU-

XIII/2015 ? 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi tujuan penulisan kedalam dua 

bentuk, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, pertama tujuan umum penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana kosepsi jaminan hak politik warga 

Negara Indonesia. Kedua, adapun tujuan penulisan khusus dari penelitian ini 

antara lain untuk 

1. Mengetahui dan mengkaji jaminan hak politik warga Negara, dan pembatasan 

hak politik mantan narapidana dalam menduduki jabatan Kepala Daerah  yang 

di atur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia. 

2. Mengetahui dan Mengkajikonstitusionalitas hak politik mantan narapidana 

Untuk dipilih menjadi kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor  42 / PUU-XIII/2015. 
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D. Manfaat dan Kegunaan 

D. 1 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar keserjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara, selain itu juga tulisan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan 

serta kemampuan pemahaman penulis tentang Pembatasan Hak politik 

mantan narapidana menurut Peraturan Perundang- undangan, maupun 

ukuran konstitusional mantan narapidana dalam menduduki jabatan Kepala 

Daerah. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan pemahaman yang baik dan kompherensifmengenai 

hak hak politik mantan narapidana. Tulisan ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang utuh tentang hak politik mantan narapidana 

kepada semua lapisan masyarakat, terlebih khusus lagi bagi mereka yang 

memang pernah tersangkut kasusu hokum sehingga pernah menjadi 

terpidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan juga pengembangan 

wawasan keilmuan Hukum Tata Negara serta perluasan wacana untuk para 

akademisi terkait konsepsi hak politik warga Negara Indonesia maupun hak 

mantan narapidana di dalam menduduki jabatan Kepala Daerah  yang 

dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait. 
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D.2  Kegunaan 

Memberikan gambaran yang jelas mengenai konsepsi hak politik warga Negara 

Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan 

terkait. Sebagaimana diketahui perlindungan Hak masyarakat untuk turut serta dalam 

permerintahan telah dilindungi oleh UUD NRI tahun 1945 amandemen dan juga 

dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta 

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Tulisan ini diharapkan berguna bagi 

masyarakat agar mengetahui bagaimana konsepsi hak tersebut diakui dan dilindungi 

di Indonesia. 

E. Metode Penulisan 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

Yuridis Normatif yang menekankan pada peraturan – peraturan lain yang berlaku 

dalam bentuk Peraturan Perundang – Undangan. Peraturan tersebut dimaksud 

untuk menelaah, mengkritisi seta diharapkan mampu memberikan solusi, 

khususnya terkait judul penulisan ini.Selain pendekatan yang disebut diatas 

penulis juga menggunakan metode Pendekatan Konseptual (conceptual 

approach). 

Pendekatan ini dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum 

yang ada.Dalam menggunakan pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk 

pada prinsi-prinsi hukum.Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam 
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pandangan-pandangan sarjana ataupundoktrin-doktrin hukum.Meskipuntidak 

secara eksplisit, konsep hokumdapat juga ditemukan dalam Undang-Undang. 

2. Jenis Bahan Hukum 

 Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu data yang di 

peroleh dari hasil penelitian dan kajian bahan pustaka. Dalam penulisan ini jenis 

jenis data  dan bahan – bahan hukum yang digunakan penulis adalah antara lain : 

2.1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum Primer terdiri dari Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945,Putusan Mahkamah Konstitusi, dan 

Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan dengan materi penelitian 

tugas akhir penulis. 

2.2. Bahan Hukum sekunder 

 Bahan  sekunder terdiri dari Buku – buku, Pendapat ahli hukm, hasil 

hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel dan internet. 

2.3. Bahan Hukum tersier 

 Bahan  hukum yang dipakai penulis sebagai data tersier sebagai bahan 

hukum yang bisa digunakan untuk memberikan penjelasan – penjelasan 

terhadap data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum dan 

politik, serta ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu: study 

dokumentasi dan study kepustakaan. Study Dokumentasi sendiri merupakan suatu 

teknik pengumpulan data tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai 
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sebagai bukti atau keterangan baik itu dari internet, majalah dan sumber-sumber 

terkait dengan judul penulisan hukum, sedangkan study kepustakaan merupakan 

suatu cara dimana penulis mencari teori-teori hukum melalui buku-buku, jurnal, 

maupun karya-karya ilmiah. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Adapun dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan deskriptif 

kualitatifif analisa yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi 

didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah 

hukum yang bekaitan dengan masalah yang dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian hukum ini penulis membagi dalam 4(empat)bab yang bertujuan 

agar mempermudah dalam pemahamannya. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, yakni 

memuatlandasan ideal (das sollen), kenyataan(das sein) yang mana hal 

tersebut menyangkut alasan atau faktor pendorong untuk dilakukan kkajian 

yang lebih mendalam. Rumusan masalah memuat beberapa permasalahan 

yang akan diangkat dan dibahas mendetail dalam pembahasan. Adapun 

mengenai tujuan, memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai 

dalam penulisan hukum ini. Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai 

kagunaan secara teoritis dan praktis.Metode penulisan dan sistematika 

penulisan untuk mempermudah dalam membuat penulisan hukum ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan di uraikan tentang landasan teori yang meliputi 

Konsep Negara Hukum ( Pengertian, Ciri – ciri dan Bentuk Negara hukum ), 

Hak Asasi Manusia (Hak dasar, Hak Politik,dan Hak Sipil ),Konsep 

Pemilihan Kepala Daerah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kekuatan 

hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki peraturan perundang – 

undangan. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai 

Hak Politik Mantan NaraPidana Untuk Menjadi Kepala Daerah berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / PUU-XIII/2015, dan 

Konstitusionalitas Mantan Narapidana dalam menduduki jabatan Kepala 

Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / PUU-XIII/2015.  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan berisikan kesimpulan dan 

saran terkait Hak politik mantan narapidana dalam menduduki jabatan kepala 

daerah di indonesia dan juga keabsahannya sesuai dengan tolak ukur 

konstitusi pasca putusan mahkamah konstitusi terkait hak narapidana dan 

keikutsertaanya dalam pemilihan kepala daerah. 

 

 

 

 

 


