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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Negara Hukum

1. Pengetian Negara Hukum

Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut 

Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,meski pemikiran 

tentang hal itu telah lama ada.8Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di 

kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh 

Aristoteles.9Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah 

manusia,melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik 

atau buruknya suatu hukum.Menurut Aristoteles,suatu Negara yang baik ialah 

Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.Ia 

menyatakan: 

“Constitutional rule in a state is closely connected,also with the 

requestion whether is better to be rulled by the best men or the best 

law,since a goverrment in accordinace with law,accordingly the 

supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not 

merely as an unfortunate neceesity.”10 

Yang artinya, aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan secara 

erat,juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia 

8Philipus.M.Hadjon,Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan 

Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996,hlm.72 

9Ni’matul Huda,Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview,UII Press,Yogyakarta,2005,hlm.1 

10George Sabine,A History of Political Theory,George G.Harrap & CO.Ltd.,London,1995,hlm.92 : 

juga Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hakhak Asai Manusia,hlm.22 
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yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik,selama pemerintahan menurut 

hukum. Oleh sebab itu,supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai 

pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak 

layak. 

2. Ciri-Ciri Negara Hukum 

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan 

berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan 

umum.Kedua,pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan 

ketentuan-ketentuan umum,bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang 

yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.Ketiga,pemerintahan 

berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat.11Pemikiran Aristoteles 

tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. 

Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara 

yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum. 

Konsep Negara hukum rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula 

didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik.Ciri individualistic itu sangat 

menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental 

itu.Konsep rechtsstaat menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan 

menentang absolutism,sehingga sifatnya revolusioner.12 

                                                           
11Ibid. 

 
12Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,Bina Ilmu 

Surabaya,1987,hlm.72 
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Adapun cirri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:13 

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2. Adanya pembagian kekuasaan Negara; dan 

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut menunjukkan bahwa ide sentral rechtsstaat 

adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada 

prinsip kebebasan dan persamaan.Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis 

memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan 

tersebut.Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

penumpukan kekuasaan dalam satu tangan.Kekuasaan yang berlebihan yang 

dimiliki seorang penguasa cendrung bertindak mengekang kebebasaan dan 

persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.  

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah 

Negara hukum.Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat 

dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai citanegara hukum,kemudian 

ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum 

diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; 

dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam 

alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil.Semua 

istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum,karena salah satu tujuan 

                                                           
13Ni’matul Huda,Op.Cit,hlm.9 
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Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.14Pengertian keadilan yang 

dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan 

hukum (legal justice),tetapi juga keadilan sosial (sociale justice). 

Menurut Azhary,dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum 

amandemen),istilah rechtsstaat merupaka suatu genus begrip,sehingga 

dalamkaitannya dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah 

rechtsstaat sebagai genus begrib,sehingga dalam kaitannyadengan UUD 1945 

adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib.Studi 

tentanag rechtsstaat sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia,tetapi 

studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia 

tergolong sebagai Negara hukum dalam pengertian rechtstaat atau rule of law.15 

Padmo Wahjono menelaah Negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak 

dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945,yang diutamakan dalam 

asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat dan martabat manusia 

dihargai.16Padmono Wahjono menjelaskan pula bahwa dalam UUD 1945 

(sebelum amandemen) terdapat penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga 

mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis (selain hukum yang 

                                                           
14Muladi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan 

Negara Hukum “Kumpulan Essay 70 tahun Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.” Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 1996.,Media Pratama,Jakarta,1996,hal. 25 

 
15Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya,Dilihat Dari Segi 

HukumIslam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa 

Kini),PenerbitKencana,Jakarta,2003,hlm.92 

 
16Padmo Wahjono,Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, 

hlm.17 
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tertulis).Sehubungan dengan fungsi hukum,Padmo Wahjono menegaskan tiga 

fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan,yaitu:17 

1. Mengakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem 

pemerintahan Negara dalam Penjelasan UUD 1945; 

2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945; dan 

3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang 

Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.  

Padmo Wahjono menamakan fungsi hukum Indonesia sebagai suatu 

pengayoman.Oleh karena itu,iaberbeda dengan cara pandang liberal yang 

melambangkan hukum sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dan 

timbangan dengan mata tertutup,memeperlihatkan bahwa keadilan yang tertinggi 

ialah suatu ketidakadilan yang paling tinggi.Hukum di Indonesia dilambangkan 

dengan pohon pengayoman.18 

Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum Indonesia adalah (1) 

Pancasila; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Sistem Konstitusi; (4) 

Persamaan; dan (5) Peradilan yang Bebas. Dari unsure-unsur yang dikemukakan 

Azhary tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum 

Pancasila,yaitu:19 

1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga 

pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap yang 

                                                           
17Ibid. hlm. 18 

 
18Ibid. hlm. 19 

 
19Azhary, Op.Cit, Hlm. 96 
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memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan,seperti terjadi di 

Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; 

2. Ada hubungan yang erat antara Negara dan agama,sehingga baik secara 

rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi,Negara Republik 

Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan 

Negara.Oleh karena Doktrin ini sangat bertentangan dengan Pancasila 

dan UUD 1945. 

Lima unsur utama tersebut bertumpu pada prinsip sila pertama dari 

Pancasila.Hal ini menurut Azhary,Negara hukum Pancasila memiliki bukan 

hanya memiliki suatu cirri tertentu,tetapi cirri yang paling khusus dari semua 

konsep hukum barat (rechtsstaat dan rule of law) maupun yang disebut sebagai 

socialist legality.Sila pertama Pancasila mencerminkan konsep monoteisme atau 

tauhid.20 

Berdasarkan tradisi common law atau yang lazim disebut Anglo 

Saxon,konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey yang 

disebut The Rule of Law.Menurutnya,ada tiga cirri atau arti penting the rule of 

law,yaitu:21 

Sebagaimana telah dikemukakan,dalam konsep Negara hukum 

tersebut,hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan 

negarasesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The 

                                                           
20Hazairin,Demokrasi Pancasila,Tintamas,Jakarta,1973,hlm.5. 

 
21A.V.Dicey,An Introduction to Study of Law of the Constitution,Mac.Millan & 

Co,London,1959,Hlm.117 
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Rule of Law,and not of Man).Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie,yaitu 

kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.22 

Perkembangan selanjutnya,paham Negara hukum yang dikemukakan 

Kant mengalami perubahan dengan unculnya paham Negara hukum 

kesejahteraan(welfare state).Sebagai mana dikemukakan Friedrich Julius 

Stahl,cici-ciri Negara hukum itu adalah sebagai berikut:23 

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia; 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi 

manusia; 

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;dan 

4. Adanya peradilan administrasi Negara dalam perselisihan. 

Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting Negara hukum 

yaitu:24 

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasar atas hukum atau perundang-undangan; 

2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara); 

3. Adanya pembagian kekuasaan; dan 

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle). 

                                                           
22Azhary, Op.Cit. hlm. 84 

 
23S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD,Pokok-pokok Hukum Administrasi 

Negara,Liberty,Yogyakarta,1987,hlm.44. 

 
24Sri Soemantri M,Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Penerbit P.T 

Alumni,Bandung,1992,hlm.29-30 
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Padmo menyatakan dalam Negara hukum terdapat suatu pola sebagai 

berikut:25 

1. Menghormati dan melindungi hak-hak manusia; 

2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; 

3. Tertib hukum; dan 

4. Kekuasaan kehakiman yang bebas. 

3. Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

1945 

Negara Indonesia sebagai negara hukum,bukan Negara kekuasaan 

(Machtsstaat),di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap 

prinsip supremasi hukum dan kostitusi,dianutnya pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar,adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin 

persamaan setiap warga Negara dalam hukum,serta menjamin keadilan,kepastian 

hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang termasuk terhadap 

penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa. 

Karakteristik Negara hukum yang demokratis,sesungguhnya 

menjelmakan kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya 

hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis.Landasan hukum yang merujuk Indonesia sebagai sebuah Negara 

                                                           
25Padmo Wahjono,Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum,Pidato pengukuhan Guru 

Besar FHUI,Jakarta,17 November1979,hlm.6. 
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hukum demokratis didasarkan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat I 

ayat (5) UUD 1945. 

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai Negara hukum dengan sebutan 

rechsstaat atau the rule of law,yang jelas secara konstitusional hasil amandemen 

ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara 

hukum. 

Hak-hak asai manusia akan terlindungi karena dalam konsep the rule of 

law mengedepankan prinsip equality before the law,sedangkan konsep rechtsstaat 

mengedepankan prinsip wetmatigheid, kemudian menjadi rechtmatigeheid. 

Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 

mengedepankan asas kerukunan.26 

Asas kerukunan dalam konsep Negara Hukum Pancasila dapat 

dirumuskan maknanya,baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif 

kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis,sedangkan 

dalam makna negatif berarti tidak konfrontatif,tidak saling bermusuhan;dengan 

makna demikian,pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha 

menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat.27 

Mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan Negara,hendaknya dikembalikan kepada ide dasarnya,yaitu gotong 

royong.Paham gotong-royong ini menurut Philipus M.Hadjon,telah diangkat 

sebagai suatu konsep politik.Hal ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan 

                                                           
26Philipus M.Hadjon,Op.Cit.hlm. 84 

 
27Ibid. hlm. 85 
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kemerdekaan Indonesia.Bahkan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945,Soekarno 

menyatakan Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong 

royong.28 

Selain paham gotong-royong dan kekeluargaan disdari sebagai asas yang 

melandasi hubungan pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan Negara 

Hukum Pancasila,menurut Oemar Senoadji bahwa salah satu ciri pokok Negara 

Hukum Pancasila adalah jaminan kebebasan beragama (freedom of religion).29 

Ciri berikutnya dari Negara Hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji 

adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan 

Negara,karena agama dan Negara berada dalam hubungan yang 

harmonis.Dantidak boleh terjadi pemisahan agama dan Negara,baik secara 

mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila 

dan UUD 1945.30 

B. Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Manusia adalah insan yang hidup berkelompok (zoon politicon) yang 

menampilakan insan sosial (homo politicus) sekaligus aspek insan usaha 

                                                           
28Ibid. hlm. 91 

 
29Oemar Senoadji,Peradilan Bebas Negara Hukum,Erlangga,Jakarta,1985,hlm. 35 

 
30Azhari,Op.Cit hlm. 94. 
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(homoeconomicus), dalam arti bahwa nalar dan naluri hidup berkelompoknya 

adalah untuk mencapai kesejahteraan bersamanya.31 

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa 

bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. 

Dianggapbahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, 

ras, atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal.32 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap 

manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat 

diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti 

menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, 

golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. HAM didasarkan pada prinsip 

fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang interen tanpa 

memnadang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, 

kelas, keyakinan politik, dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-

hakny. Pengertian sederhana ini menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan 

pada kehidupan yang dinamik.33 

Seperti yang kita ketahui HAM yang dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan istilah Human Rights dan Fundamental Rights, dalam bahasa Belanda 

dikenal dengan istilah Mesenrechten, Grondrechten, Rechten Van Denmens 

                                                           
31

Padmo Wahyono, Himpunan Karya Tulis Pengajar HTN edisi VIII BP-7 Pusat 1989, dalam 

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2003, hlm. 62 
32Meriam Budiharjo dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Dasril Radjab, Rineka Cipta, Jakarta, 

2005. Hlm. 32 

 
33

Moh, Yasir Alimi, DKK, Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan, 

LKIS 1999, Hlm. 13 
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sering disebut juga sebagai hak kodrat, hak dasar manusia atau hak mutlak, dan 

dalam terjemahan bahasa Indonesia, sampailah pada hak-hak kemanusiaan atau 

hak-hak asasi manusia.34 

Hak Asasi Manusia merupakan khas milik manusia dan oleh karena itu 

tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak seorang pun penguasa dan tidak satu pun 

sistem hukum dapat menguranginya. Dalam keputusan hukum tata negara di 

Belanda, terdapat pula istilah grond rechten, kalau rechten diartikan sebagai hak-

hak dan grond diterjemahkan sebagai dasar, maka grond rechten dapat kita 

terjemahkna dengan hak-hak dasar. Oleh karena itu, kalau kemudian Human 

Rights, droit de I’hommes dan mensenrechten diartikan Hak Asasi Manusia, 

maka HAM dirumuskan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Secara kodrat, yang tanpa hal itu 

seseorang tidak dapat hidup layak sebagai manusia.HAM ini adalah sebagian dari 

sejumlah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di 

masyarakat.35 

Paham hak-hak asasi manusia ini menimbulkan banyak pertanyaan 

tentang kedudukan hak asasi sebagai hak, tentang apakah dapat dipaksakan, 

tentang dasar perumusan hak-hak asasi tertentu, tentang universalitas dan 

relavitasnya, terutama apakah paham ini berlaku secara struktural tentang 

perubahan dan perkembangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikemukakan 

                                                           
34AL Subandi Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Predigma Reformasi, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2001, hlm. 83. 

 
35Sri Soemantri M, HAM ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah dalam 

seminar Internasional Refugee and Human Rights Protection, 1998, Hlm. 1 
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hampir sejak paham hak asasi lahir, yang barangkali paling mengesankan ialah 

bahwa paham ini tidak dapat dimatikan; bahwa semakin banyak sistem 

kekuasaan, dengan rela atau ditekan oleh masyarakat, mengakui semakin banyak 

hak asasi, bahwa tidak ada sistem kekuasaan yang masih dapat bersikap masa 

bodoh terhadap hak-hak asasi manusia.36 

2. Pengelompokan Hak Asasi Manusia 

Hak sipil dan politik harus segera diwujudkan. Ini merupakan sifat hak 

sipil dan politik yang paling mendasar. Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memuat ketentuan yang relevan sebagai 

berikut: 

“Dalam hal belum ditentukan oleh langkah legislatif atau langkah lainnya 

yang sudah ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berupaya 

mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses 

konstitusionalnya dan ketentuan Kovenan ini, untuk menetapkan hukum 

atau langkah lainnya yang mungkin diperlukan untuk memberikan 

dampak hukum kepada hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.” 

 

Kemudian ditambahkan pada ayat (3):  

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berupaya untuk: 

(a) Memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya 

sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan mendapatkan 

pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang 

yang bertindak dalam kapasitas resmi; 

(b) Memastikan bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan semacam 

itu, hak atas perbaikan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, 

administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang 

berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan 

untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; 

(c) Memastikan bahwa pejabat yang berwenang akan melaksanakan 

pemulihan tersebut apabila dikabulkan.” 

 

                                                           
36Bambang Sunggono, SH, MS. Aries Harianto, SH, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. 

Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 70.   
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Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 

mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan 

berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya. Hak untuk 

hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh negara. 

Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan 

hubungan antara negara dengan tiap individu. Partisipasi politik dan kebebasan 

untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik 

dalam suatu negara. Namun demikian, semua hak asasi manusia mencerminkan 

pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk 

warganegaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali dapat bersifat 

absolut, mereka biasanya dapat dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, 

misalnya, membatasi hak seseorang atas privasi absolute ketika negara perlu 

masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak 

pidana.37 

a. Hak Sipil 

(1) Hak untuk menentukan nasib sendiri 

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang istimewa 

karena muncul di kedua Kovenan Kembar. Berakar dari dekolonisasi, 

pada awalnya penentuan nasib sendiri dilihat sebagai mekanisme untuk 

Negara agar dapat mendapatkan kemerdekaannya dari kekuatan-kekuatan 

                                                           
37Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Hukum 

Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) 

Yogyakarta, 2008, hlm. 94 
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kolonial. Deklarasi Sidang Umum PBB tentang Pemberian Kemerdekaan 

kepada Rakyat-Rakyat Terjajah,38 adalah sumbangsih klasik kepada 

lingkup penentuan nasib sendiri selama 50 tahun pertama lebih 

keberadaan PBB. Penghormatan terhadap integritas teritorial merupakan 

prinsip kunci dalam Piagam PBB. Timor Timur mungkin merupakan 

contoh terakhir pemisahan (secession)yang disebabkan oleh penentuan 

nasib sendiri. Prinsip penentuan nasib sendiri adalah hak kolektif atau 

kelompok yang paling keras dan paling diperdebatkan dengan keras 

dalam hukum internasional modern. 

Berakhirnya dekolonisasi, koloni yang tersisa adalah rakyat-rakyat 

yang sepakat untuk tetap menjadi koloni, misalnya Gibraltar dan 

Falklands/Malvinas yang sampai sekarang masih merupakan koloni 

Inggris. Dekolonisasi mungkin merupakan prestasi terbesar PBB. Namun 

dibubarkannya Dewan Perwalian (Trusteeship Council) dan kesuksekan 

dekolonisasi bukan berarti penentuan nasib sendiri tidak berlebihan. 

Sebaliknya elemen-elemen alternative dari penentuan nasib sendiri 

sekarang kurang diperjuangkan. Intinya ada pemahaman yang semakin 

berkembang bahwa penentuan nasib sendiri bukan harus berarti 

menyebabkan bubarnya suatu rezim kekuasaan atau Negara yang ada. 

Tidak banyak kesepakatan yang dicapai tentang lingkup hak tersebut atau 

                                                           
38G. Alfredsson dan A. Eide, (eds) The Universal Declaration of Human Rights – A Common 

Standard Achievement, The Hague, Kluwer, 1999; Joseph, S dan Schultz, J dan Castan, M, The 

International Covenant on Civil and Political Rights, Cases, Materials and Commentary, OUP, 

Oxford, 2000;  Nowak, M, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, Engel, 

Kehl, 1993 
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siapa yang harus menikmatinya. Walaupun demikian, telah diterima 

pendapat bahwa hak ini berlaku terutama untuk rakyat yang dijajah, yang 

sedang berusaha untuk membebaskan diri mereka dari kekuasaan kolonial 

dan mendapatkan kemerdekaan. Pertanyaannya sekarang adalah untuk 

tujuan apalagi penentuan nasib sendiri dapat diterapkan. Misalnya apakah 

rakyat pribumi (indegeneous peoples)memiliki hak atas penentuan nasib 

sendiri atau setidaknya suatu bentuk dari itu. Mengutip kata-kata terkenal 

dari Sir Ivor Jennings: “Bertahun-tahun yang lalu, seorang Guru Besar 

Ilmu Politik yang juga adalah Presiden Amerika Serikat, Presiden 

Wilson, menjelaskan suatu doktrin yang sangat menggelikan tetapi 

diterima sebagai suatu usulan yang bijaksana, yaitu doktrin penentuan 

nasib sendiri. Sekilas, doktrin ini rupanya masuk akal yaitu biarkan rakyat 

yang memutuskan. Tapi sebenarnya doktrin tersebut sangat menggelikan, 

karena rakyat tidak dapat memutuskan sampai seseorang memutuskan 

siapa yang disebut rakyat.”39 

Menentukan definisi siapa yang dapat menikmati hak untuk 

menentukan nasib sendiri merupakan rintangan dalam pelaksanaannya. 

Jelas bahwa tidak ada yang akan setuju dengan suatu definisi yang 

memungkinkan penghancuran batas-batasnya. Ini terlihat sangat jelas 

dalam kaitanntya dengan rakyat pribumi di mana Rancangan Deklarasi 

tentang Hak-Hak Rakyat Pribumi PBB 1994 yang memberlakukan hak 

                                                           
39Sir Ivor Jennings, The Approach to Self-Government, Cambridge University Press, Cambridge, 

1956, hlm. 55-56. 



29 
 

penentuan nasib sendiri kepada rakyat pribumi. Sebaliknya, Rancangan 

Deklarasi Organisasi Negara-Negara Amerika membatasi hak penentuan 

nasib sendiri bagi organisasi internal dan khususnya tidak mencakup 

tindak yang mungkin memecahkan suatu Negara.40 

(2) Hak untuk hidup 

Sementara DUHAM menggabungkan hak untuk hidup dengan hak 

atas keamanan perorangan dan kebebasan, hampir semua instrumen yang 

lain membahas hak-hak tersebut secara terpisah. Dalam banyak hal, hak 

untuk hidup adalah unik. Tentu saja negara tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi 

hidup. Setiap orang akan meningal. Terlebih lagi hak untuk hidup adalah 

prasyarat dasar bagi pelaksanaan dan penerimaan hak dan kebebasan 

lainnya. Hak dan kebebasan lainnya menambah kualitas kehidupan. 

Demikian pula hak untuk hidup saling bergantung pada hak dan 

kebebasan lainnya. Tanpa hak atas makanan yang cukup atau air bersih 

hak untuk hidup terancam. Namun hak untuk hidup tidak selalu dianggap 

yang paling penting, sehingga tetap tidak ada hirarki dalam hak asasi 

manusia. Misalnya orang-orang yang hidup di negara-negara yang 

diperintah oleh rezim yang menindas akan rela mengorbankan hidupnya 

untuk tujuan pemajuan kebebasan berpendapat politik.41 

                                                           
40Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Op. 

Cit, hlm. 96 

 
41Ibid. hlm. 97 



30 
 

(3) Hak Beragama dan Berkeyakinan 

Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

menentukan: 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, 

berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk 

menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta 

kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, 

di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau 

kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan 

pengajaran. 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu 

kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan 

pilihannya. 3. Kebebasan menjalankan dan menetapkan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan 

hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, 

kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dasar orang 

lain. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati 

kebebasan orang tua dan, apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk 

memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka 

sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Jelas ada beberapa elemen yang 

merupakan kebebasan agama, pikiran dan hati nurani. Agama esensinya 

adalah kumpulan kepercayaan yang mengatur ketentuan-ketentuan 

tertentu bagi hidup. Hal itu “merupakan masalah yang sangat pribadi.”42 

                                                           
42Dickson, B., ‘The United Nations and Freedom of Religion”, Jurnal International and 

Comparative Law Quaterly, 1995, hlm. 327. 
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b. Hak Politik 

Walaupun seringkali dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi, 

elemen kebebasan menyampaikan pendapat mempunyai sejarah yang lebih 

panjang. Berbagai teks dan praktik zaman dahulu kala sudah melibatkan 

elemen-elemen penyebaran informasi dan pendapat. Pasal 19 DUHAM 

menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan 

menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki 

pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan 

memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa 

memandang pembatasan.”43 

Hal ini juga direfleksikan oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang 

Hak Sipil dan Politik dan juga semua instrumen regional dan internasional 

yang muncul sesudahnya. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat 

mencakup ak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta 

informasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi 

yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia 

internasional kontemporer. Penyampaian pendapat dilindungi dalam bentuk 

verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas (buku) dan 

internet. Kebebasan ini juga harus dapat dinikmati “tanpa batas”. Tanpa 

dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan 

                                                           
43Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Op. 

Cit, hlm. 98 
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menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses 

global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi 

negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk 

mengatur informasi. 

Tentu saja kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah tidak 

berbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan 

agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak merugikan hak dan 

kebebasan orang lain. Jadi, undang-undang yang mengatur pencemaran 

nama baik adalah sah, karena hal tersebut melindungi hak dan reputasi orang 

lain. Namun patut dicatat bahwa tidak banyak dukungan internasional untuk 

saksi pidana bagi pencemaran nama baik. Negara juga dapat mengambil 

langkah-langkah tertentu untuk memastikan standar-standar moral tetap 

dijaga--hal ini biasanya dilakukan melalui undang-undang anti pornografi 

atau keasusilaan. Undang-undang itu berpotensi untuk menjadi kontroversi 

karena jelas-jelas membatasi kebebasan penyampaian pendapat. Namun 

negara dibolehkan untuk memiliki kelonggaran guna menentukan kapan 

pembatasan semacam itu dianggap layak. Namun terkadang Pemerintah 

cenderung mengambil keuntungan dari undang-undang semacam itu guna 

membatasi oposisi politik untuk mengkritik pemerintah. Satu contoh dari hal 

ini adalah kasus Anwar Ibrahim di Malaysia pada akhir 1990-an. Elemen 

diskresi dalam menentukan kapan perlindungan standar moral dan budaya 

nasional membutuhkan pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat 

misalnya, menjadi ciri dari kasus-kasus dan pengaduan yang disampaikan 
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pada badan-badan regional dan internasional. Hal ini tidak berarti bahwa 

tidak ada pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat yang terjadi 

ketika negara-negara tetangga menolak mengizinkan penerbitan dan 

peredaran suatu buku, selama pelarangan tersebut sesuai dengan undang-

undang nasional dan tidak sewenang-wenang. Pada tahun 2000 sidang 

umum PBB memilih untuk memperluas Konvensi tentang Hak Anak dengan 

menambahkan dua protocol tambahan tentang Perdagangan Anak, Pelacuran 

dan Pornografi Anak. Sebagaimana ditunjukkan dalam KTT Dunia tentang 

Anak dan lain-lain, anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan 

karenanya kemungkinan besar terdapat banyak dukungan untuk pembatasan 

internasional dalam hal pornografi anak. Terdapat elemen pelecehan dalam 

pelarangan atas pornografi anak dan sanksi pidana seringkali dikaitkan. 

Bahwa larangan tersebut perlu menjadi larangan internasional cukup jelas, 

potensi penggunaan internet untuk menyebarkan gambar-gambar pelecehan 

dan pornografi anak membuat respon internasional yang terpadu menjadi 

keharusan.44 

C. Konsep Pemilihan Kepala Daerah 

1. Demokrasi Langsung 

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang semua warga biasanya 

aktif terlibat di dalam pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan 

yang dihasilkan oleh negara; mereka tidak mewakilkan pandangan, pikiran, atau 

kepentingan mereka pada orang lain yang mengatasnamakan mereka. Demokrasi 
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langsung adalah yang lebihtua atau lebih dikenal sebagai demokrasi masa Yunani 

kuno atau demokrasi Athena. Demokrasi model ini biasanya dilaksanakan dalam 

sebuah negara yang kecil dan dengan penduduk yang jumlahnya kecil. 

M. Solly Lubis,45 mengemukakan bahwa demokrasi langsung atau 

demokrasi partisipatif adalah suatu sistem di mana pengambilan keputusan 

tentang permasalahan umum melibatkan warga Negara langsung. Ini adalah tipe 

demokrasi “asli” yang berada di Athena kuno, di antara tempat-tempat lain. 

Menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at,46 Dalam demokrasi langsung, 

hak politik yang utama adalah warga Negara berpartisipasi dalam pembuatan 

hukum atau pemilu. 

 

2. Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan) 

Demokrasi tidak langsung(sering disebut ‘demokrasi perwakilan’)  bersifat 

lebih umum dan diberlakukan oleh banyak negara modern saat ini. Jumlah 

penduduk yang besar dan wilayah negara yang sangat luas menyebabkan lebih 

dipilihnya model demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini. 

Dalam model ini warga akan memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang 

akan membuat keputusan atau kebijakan politik, merumuskan undang-undang 

dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama mereka. Warga 

mewakilkan kepentingan, aspirasi, pikiran, atau pandangan mereka pada para 

                                                           
45M. Solly Lubis, Ilmu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1989, Cetakan Ketiga, hlm. 65) 

 
46Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan pertama, 

Sekretariat Jendral dan Kapanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 77 
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anggota dewan, pemimpin atau pejabat yang mereka pilih melalui Pemilu. 

Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah baik 

untuk membuat keputusan atau kebijakan pemerintah dan untuk 

melaksanakannya diperoleh berdasarkan persetujuan warganya yang diberikan 

melalui Pemilu. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa’at, dalam demokrasi tidak 

langsung, pembentukan kehendak Negara yaitu, norma umum dilakukan dalam 

dua tahap; pertama, pemilihan parlemen dan kepala Negara, dan kedua, 

pembentukan norma umum atau undang-undnag baik oleh parlemen sendiri atau 

bekerjasama dengan kepala Negara. Jadi hak utama dalam demokrasi tidak 

langsung adalah pemungutan suara (voting) yaitu hak warga berpartisipasi dalam 

pemilihan parlemen, kepala Negara, dan organ pembuatan hukum lainnya.47 

 

3. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU Pilkada 

Adanya pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) 

merupakan konsekuensi pembagian wilayah NKRI ke dalam wilayah daerah 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seperti 

yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi ataskabupaten dan kota. 

Provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. 

Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan diatas 

diatur oleh suatu pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya berasal dari 

                                                           
47Ibid. hlm. 78 
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partai politik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat.  

Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai self government, self 

sufficiency and actual independency, otonomi tersebut tetap pada batas yang 

tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada 

daerah, legally of course local government are not like sovereigent nation, 

condition may be imposed upon the form above, state government may insist 

upon the consolidation of local government.48 

Sementara Kahomenyebutkan suatu daerah disebut daerah otonom apabila 

memiliki:49 

1) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. 

Urusan rumah tangga ini merupakan urusan yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah; 

2) Urusan rumah tangga diatur dan diurus/diselenggarakan atas 

inisiatif/prakarsa dari kebijakan daerah itu sendiri; 

3) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut maka daerah 

memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat yang mampu 

menyelenggarakan urusan rumah tangga; 

                                                           
48Sarunndajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2001, hlm 

127 

 
49Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, 

Jakarta, 1988, hlm. 57 
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4) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan 

yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.  

Pemberian otonomi daerah tidak lain adalah dalam rangka peningkatan 

kemakmuran dalam termasuk peningkatan perekonomian daerah. Menurut 

Baswir bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah:50 

1) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; 

2) Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat pada masing-

masing daerah; 

3) Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat masing-

masing daerah; 

4) Untuk meningkatkan demokrasi kehidupan bangsa dan negara.  

Menurut Sarundajangbahwa pemberian otonomi kepada daerah mempunyai 

4 (empat) tujuan yaitu :51 

1) Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan 

aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk 

mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan 

menuju proses demokrasi di lapisan bawah; 

2) Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna 

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan 

                                                           
50Baswir, 1997, hlm. 104 

 
51Sarundajang, Op.Cit, hlm 130 
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pelayanan masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam 

berbagai kebutuhan masyarakat; 

3) Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta 

menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha 

pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin 

mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah 

serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya; 

4) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan 

program pembangunan guna pencapaian kesejahteraan rakyat yang semakin 

meningkat.  

Dengan pemberian otonomi kepada daerah otonom, maka pimpinan daerah 

perlu mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Di samping itu karena 

tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan 

wakil kepala daerah, maka pemilihan secarademokratis dalam UU No. 32 Tahun 

2004 dilakukan oleh rakyat secara langsung.  

Dasar pemikiran dilakukannya pemilihan langsung terhadap kepala daerah 

dan wakilnya didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Hal ini kemudian diadopsi oleh perubahan 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 56 

ayat (1) yang menyebutkan bahwa 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara berpasangan melalui 
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pemilihan langsung'. Aturan tentang pemilihan kepala daerah tersebut 

dilaksanakan sampai sekarang. 

a. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) Menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b.  Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) Menurut Undang-

Undang Pemerintahan Daerah 

(1) Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum 

diamandemen menjadi dasar dalam menyusun serta mengatur 

pemerintahan daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999. Adapun pokok 

pikiran yang termuat dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 2002 adalah 

sebagai berikut: 

(a) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip 

pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan 

desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

(b) Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi 

adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk 

berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota. 

Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk 

menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat; 
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(c) Pembagian daerah di luar daerah provinsi dibagi habis ke dalam 

daerah otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada 

dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah 

Otonom atau dihapus; dan 

(d) Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 

sebagai wilayah administratif dalam rangka dekonsentrasi menurut 

undang-undang ini, kedudukannya diubah menjadi perangkat 

daerah kabupaten atau daerah kota.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU No. 22 

Tahun 1999 ditetapkan juga prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut: 

(a) Digunakannya asas desentralisasi secara utuh dan bulat, dan tugas 

pembantuan; 

(b) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang 

dilaksanakan di daerah Kabupaten dan daerah kota; dan 

(c) Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, 

daerah kabupaten, daerah Kota, dan desa.  

Untuk mengisi jabatan pimpinan daerah dalam era berlakunya UU 

No. 22 Tahun 1999, dalam hal ini gubernur, bupati/walikota dan wakilnya 

masing-masing di setiap daerah adalah Warga Negara Republik 

Indonesiadengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU 

No. 22 Tahun 1999, yakni sebagai berikut: 

(a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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(b) Setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

pemerintah yang san; 

(c) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati NKRI yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan 

Ketua Pengadilan Negeri; 

(d) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas 

dan/atau sederajat; 

(e) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; 

(f) Sehat jasmani dan rohani; 

(g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; 

(h) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; 

(i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 

pengadilan negeri; 

(j) Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat daerahnya; 

(k) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan 

(l) Bersedia dicalonkan menjadi kepala daerah.  

(2) Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Setiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota dipimpin oleh seorang 

kepala pemerintahan yang disebut kepala daerah. Hal mana diatur dalam 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 Ayat 1. 

Penyebutan kepala daerah bagi pemangku jabatan kepala daerah provinsi 
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adalah gubernur, untuk kabupaten disebut sebagai bupati, sedangkan untuk 

kota disebut walikota (Pasal 24 ayat (2) dan (3)). Hal ini kami ulang-

ulangi tidak lain agar uraian dalam skripsi ini menjadi jelas dan 

dimengerti. 

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan 

tahap pelaksanaan. Menurut Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, 

masa persiapan meliputi: 

(a) Pemberitahuan DPRD kepada Kepafa Daerah mengenai 

berakhirnya masa jabatan; 

(b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa 

jabatan kepala daerah; 

(c) perencanaannya penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan 

jadwal tahapan pemilihan kepala daerah; 

(d) Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS, dan KPPS; 

(e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan. 

Masa pelaksanaan meliputi: 

(a) Penetapan daftar pemilih; 

(b) Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala 

daerah; 

(c) Kampanye; 

(d) Pemungutan suara; 

(e) Perhitungan suara; 
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(f) Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih, pengesahan dan pelantikan.  

Tata cara masa persiapan dan masa pelaksanaan diatas diatur oleh 

KPUD dengan selalu berpedoman kepada peraturan pemerintah.  

Seperti yang telah disebutkan bahwa KPUD merupakan lembaga 

independen yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, maka dalam hal ini KPUD mempunyai tugas dan wewenang 

dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sesuai yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut: 

(a) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah; 

(b) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan dan 

perundang-undangan; 

(c) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua 

tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah; 

(d) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta 

pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah; 

(e) Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala 

daerah yang diusulkan; 

(f) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat; 
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(g) Menerima pendaftaran dan mengumpulkan tim kampanye; 

(h) Mengumpulkan laporan sambungan dana kampanye; 

(i) Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan 

mengumpulkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah; 

(j) Melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah; 

(k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan; 

(l) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana 

kampanye dan mengumpulkan hasil audit.  

Satu hal yang perlu menjadi perhatian yaitu meskipun KPU/KPUD 

dikatakan sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pilkada yang 

independen, namun dalam melaksanakan pilkada tetap ada campur tangan 

DPRD. Hal mana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 

yang menyatakan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: 

(a) Memberitahukan kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa 

jabatan; 

(b) Mengusulkan pemberhentian kepala daerah mengenai berakhirnya 

masa jabatan dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih; 

(c) Melakukan pengawasan pada setia tahapan pelaksanaan pemilihan; 
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(d) Membentuk panitia pengawasan; 

(e) Meminta pertanggungjawaban tugas KPUD; 

(f) Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan visi, misi, 

dan program dari pasangan kepala dan wakil kepala daerah. 

Di samping DPRD bertindak sebagai pengawas pekerjaan KPUD, 

DPRD juga membentuk panitia pengawas sebagaimana pada Pasal 66 ayat 

(3) butir c UU No. 32 Tahun 2004. Panitia pengawas bentukan DPRD 

diatas bertanggung jawab kepada DPRD. Adapun tugas dan wewenang 

panitia pengawas yang dibentuk oleh DPRD adalah: 

(a) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah; 

(b) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah; 

(c) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

(d) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan 

kepada instansi yang berwenang; 

(e) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada 

semua tingkatan.  

Di samping persyaratan umur yang disebutkan ada persyaratan-

persyaratan lain yang disebutkan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 

yaitu: 
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(a) Untuk dapat menggunakan hak pilih, WNI harus terdaftar sebagai 

pemilih; 

(b) Untuk didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus memenuhi syarat: a) nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau 

ingatannya; b) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(c) Seorang WNI yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak 

lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat menggunakan hak pilihnya.  

(3)  Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang No 8  Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang Undang. 

Dalam undang undang No 8 Tahun 2015 di nyatakan bahwasanya 

seseorang dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil 

kepala daerah di haruskan memenuhi syarat yang di cantumkan dalam 

pasal 7 : 

Pasal 7 

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:  
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a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945,cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c. Berpendidikanpaling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat; 

d. .Dihapus. 

e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon 

Gubernurdan Calon Wakil Gubernurserta 25 (dua puluh lima) 

tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon 

Walikotadan Calon Wakil Walikota; 

f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter;  

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih; 

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan 

dengan surat keterangan catatan kepolisian; 

j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 
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k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara;  

l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi;  

n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk 

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; 

o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan  Walikota 

untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon 

Wakil Walikota; 

p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 

Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan 

diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;  

q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati,dan 

penjabat Walikota;  

r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; 

s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil 

Walikotakepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat bagi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
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Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil 

sejak mendaftarkan diri sebagai calon;dan 

u. erhenti dari jabatan pada badanusaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon 

Selanjutnya Pasal 7 huruf g yang berbunyi; 

“ Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “ 

Menjadi perdebatan di karenakan adanya unsur pembatasan Hak Politik bagi Mantan 

narapidana, sehingga dilakukan yudicial review dan selanjutnya pada UU No 10 

Tahun 2016 perbahruan atas UU no 8 tahun 2015 pasal ini di ubah normah hukumnya 

yang berbunyi : 

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka 

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang  bersangkutan mantan 

terpidana”. 
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D. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki Peraturan 

Perundang Undangan 

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945  

Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai lembaga negara yang berfungsi 

menangani perkara bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi 

agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat 

dan cita-cita demokrasi yang sedang diusung dan diperjuangkan sebagai cita-

cita bangsa Indonesia. Di samping itu, keberadaan Mahkamah Konsitusi 

sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, 

dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan 

di masa lalu yang ditimbulkan antara lain oleh adanya berbagai pendapat dan 

pandangan serta tafsir ganda terhadap konstitusi. 

Dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NKRI 1945 dicantumkan 

dengan tegas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C UUD 

NKRI 1945 menentukan 4 kewenangan konstitusional (constitutionally 

entrusted powers) dan 1 kewajiban konstitusional (constitutional obligation) 

terdapat pembedaan antara kewenangan dengan kewajiban Mahkamah 

Konstitusi terhadap perbedaan pendapat diantara pakar terdapat perbedaan 

dalam penggunaan istilah dalam menyebutkan jumlah kewenangan 

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. 

Jimly Assihiddiqie adalah salah satu pakar yang melakukan pembagian 

tersebut di mana menurutnya empat kewenangan diperoleh dari pengaturan 
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Pasal 24C ayat (1) 194552juncto Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003. 

Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011. 

Keempat kewenangan itu antara lain sebagai berikut: 

(1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar;  

(3) Memutus pembubaran partai politik; dan 

(4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Sementara 1 kewajiban MK adalah Wajib memberi keputusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UU Nomor 24 Tahun 2003 

Jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi pula dipaparkan dalam UU 

Nomor 24 Jncto UU Nomor 8 Tahun 2011 pada Bab III mengenai Kekuasaan 

Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 yang berbunyi: 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; (b). memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

                                                           
52Feri Amsari, Perubahan UUD 1945, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 168. 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c). memutus pernbubaran 

partai politik; dan (d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pengkhianatan terhadap negara 

adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau 

penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. tindak pidana berat 

lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan 

martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 11 menyebutkan: 

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, 

pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 

2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah konstitusi 

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya putusan 

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi 

seluruh elemen masyarakat dan Negara. Seluruh masyarakat baik perorangan, 

sekelompok masyarakat adat, bahkan intansi pemerintahan harus mengikuti dan 

mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tak terkecuali oleh Hakim Agung. 

Putusan Mahkmah Konstitusi menjadi hukum positif yang berlaku ketika putusan 

itu dikeluarkan dan tidak dapat di bantah kekuatan hukumnya. 

Jenis-jenis Putusan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut: 

a. Putusan Akhir  

Putusan Akhir yaitu satu sikap atau pernyataan pendapat yang benar-

benar telah mengakhiri sengketa tersebut.53  Ada tiga jenis putusan akhir 

atau amar putusan di dalam Pasal 56, yaitu: (i) Menyatakan permohonan 

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena permohonan tidak 

memenuhi syarat, dalam artian permohonannya melawan hukum atau tidak 

berdasarkan hukum; (ii) Menyatakan permohonan dikabulkan karena 

permohonan beralasan, dalam artian pembentukan Undang-Undang yang 

dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karena itu, MK 

                                                           
53Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi 2, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm.202   
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menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian dari 

Undang-Undang yang bertentangan; dan (iii) Menyatakan permohonan 

ditolak (Ontzigd) karena permohonannya tidak beralasan, dalam artian 

Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, 

baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. 

b. Putusan Sela/Provisi  

Putusan ini diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Sengketa 

Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, yaitu: Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan 

penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk 

menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengkatakan 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Sela adalah putusan 

yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang 

dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 

Dengan kata lain, putusan sela ialah putusan yang belum mengakhiri 

sengketa karena merujuk pada tindakan sementara (provisionel handeling.) 

Putusan sela juga biasa disebut sebagai ketetapan (beschikking), yang 

digunakan untuk menyelesaian sengketa yang menyangkut dicabutnya 

permohonan atau setelah dipanggil pemohon tidak hadir sehingga 

permohonan dinyatakan gugur. ada juga putusan persiapan (praeparatoir), 
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yang digunakan untuk pengabungan dua atau lebih perkara permohonan 

seperti dalam permohonan pengujian satu Undang-Undang yang sama.54 

c. Putusan Dissenting Opinion dan/atau Concurring Opinion  

Disenting Opinion adalah pendapat Hakim yang memiliki perbedaan 

pertimbangan dan amar putusan dengan pendapat mayoritas Hakim. 

Sedangkan Concurring Opinion adalah pendapat Hakim yang perbedaannya 

berkaitan dengan alasan (argumentasi) yang mendasari suatu putusan tetapi 

menyetujui amar putusan.55Pendapat berbeda ataualasan berbeda dari 

anggota Majelis Hakim kemudian harus dimuat dalam putusan MK yang 

dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus 

diberitahukan kepada para pihak berdasarkan pendapat atau alasan-alasan 

obyektif.56 

d. Putusan Bersyarat (Conditionally Constitutional)  

Gagasan ini muncul saat permohonan pengujian Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana ada pemberlakuan 

oleh MK mengenai Undang-Undang dan penerapan Undang-Undang tidak 

boleh bertentangan dengan konstitusi. Bila Undang-Undang sudah sesuai 

dengan Konstitusi dan penerapannya yang bertentangan dengan konstitusi, 

maka berlakulah gagasan ini. Menurut Harjono, conditionally constitusional 

                                                           
54Maruarar Siahaan, Op.Cit, hlm. 202 
55Munafrizal Manan, 2012, Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi, Mandar Maju, 

Bandung, hlm.52   

 
56Bambang Sutiyoso, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Citra Aditya 
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dapat dipakai untuk 2 (dua) tujuan yaitu; pertama, untuk mempersoalkan 

konstitusionalitas sebuah Pasal; dan kedua, untuk mengajukan gugatan ke 

peradilan biasa oleh mereka yang dirugikan oleh peraturaan-peraturan 

ditafsirkan secara berbeda.57 

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator memiliki berbagai macam 

jenis putusan yang masing-masing memiliki akibat hukum sebagai berikut: 

a. Final and Binding, berarti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya 

hukum yang dapat di tempuh serta memiliki kekuatan hukum 

mengikat.Walaupun memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki 

kekuatan hukum mengikat, pada dasarnya putusan MK lebih menekankan 

kepentingan (self respect) bagi pihak berperkara maupun pihak yang terikat 

oleh Undang-Undang tanpa terkecuali (Erge Omnes; putusan mengikat bagi 

seluruh warga negara Indonesia) tanpa adanya upaya pemaksaan (dwang 

middelen);58 

b. Prospektif/non-retroaktif, berarti Undang-Undang yang di uji tetap berlaku 

sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945; 

c. Condemnatoir, berarti sebuah penghukuman terhadap tergugat atau 

termohon untuk melakukan satu prestasi (tot het verrichten van een 

                                                           
57Munafrizal Manan, Op.cit., hlm.63-64 
58Bambang Sutiyoso, Op.Cit, hlm. 162 
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prestatie). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 63 bahwa “….memerintahkan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu….”59 

d. Constitutief, berarti putusan melahirkan akibat dimana meniadakan satu 

keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Seperti 

yang terjadi pada sengketa pemilu yang menyatakan perhitungan KPU salah 

(meniadakan) dan menetapkan perhitungan suara harus di ulang 

(menciptakan). 

e. Pembatalan suatu Undang-Undang, berarti Undang-Undang yang berlaku 

adalah Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku sebelumnya. Oleh 

Karena akibat ini, lahirlah Temporary Constitusional yang berarti pembuat 

Undang-Undang harus memperbaiki ketentuan yang bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hal ini sesuai dengan putusan MK 

No.34/PUU-XI/2013. 

E. Narapidana 

1. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, 

terdiri atas tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan 

hukuman, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan 

sebagai tindak ,peristiwan, pelanggaran dan perbuatan.  

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam keputusan tentang 

                                                           
59Maruarar Siahaan, Op.Cit, hlm. 205 
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hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-

undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana 

atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.  

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe,60 adalah “Suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 

tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 

hukum.” 

Simons mendefinisikan Strafbaarfeit sebagai suatu tindakan yang 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 

suatu tindakan yang dapat dihukum.61 

Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) sebagai kelakuan 

manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang 

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.62 

Andi Zainal Abidin,63 mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 

delik, dikarenakan alasan sebagai berikut: 

a) Bersifat Universal dan dikenal dimana-mana; 

                                                           
60P.A.F.,Lamitang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm. 182 
61Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa(pemberatasan dan Pr.vensinya). 

Jakarta:Sinar Grafika. 2005, hlm. 8 

 
62Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.  2010, hlm. 96 

 
63Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika. 2007, hlm. 231-232 
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b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencangkup delik-delik khusus 

yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati; 

c) Orang memakai istilah strafbaarteit, tindak pidana, dan perbuatan 

pidana juga menggunakan delik; 

d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan 

oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi 

Indonesia; dan 

e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan 

peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatannya).  

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindakan pidana (strafbaarfeit) 

memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:64 

(a) Suatu perbuatan manusia; 

(b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – 

undang; dan 

(c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni 

pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan 

Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.  

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 

strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh 
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Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 48  
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para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional 

sesuai sudut pandang masing-masing pakar. 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno,65 unsur atau perbuatan pidana ( tindak pidana ) 

adalah: 

(a) Kelakuan dan akibat (perbuatan); 

(b) Hal ikhwal atau keadaan yang memyertai perbuatan; 

(c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 

(d) Unsur melawan hukum yang objektif; dan 

(e) Unsur melawan hukum yang subjetif.  

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana 

biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang 

menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu 

yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di 

luar diri si pelaku.  

Kemudian menurut Yulies Tiena,66 unsur peristiwa pidana (tindak 

pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan obyektif: 

(1) Dari segi objektif dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan 

yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu 

dilarang dan diancam dengan hukuman. 

                                                           
65Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2008, hlm, 69 
66Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 62-63 
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(2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana yang 

dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku 

itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan 

itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan 

itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam 

dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.  

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. 

(2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-

undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

(3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 

perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar ketentuan hukum. 

(4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 

yang dilanggar itu mencamtumkan sanksinya. 

Adapun menurut Kanter dan Sianturi,67 dapatlah disusun unsur-unsur 

tindak pidana yaitu: 

(1) Subjek; 

                                                           
67Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta:Storia 

Grafika.  2002, hlm 211 
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(2) Kesalahan; 

(3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 

(4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam 

dengan pidana; dan 

(5) Waktu dan tempat keadaan (unsur objektif lainnya).  

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana (dari 

unsur-unsur sebagai): suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan 

tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 

undang-undang, bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan 

oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 

c. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak 

pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara 

lainpembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan 

terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak 

dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu 

tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana 

karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya 

disebut wetsdelict (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP 

Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), 

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP). 
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Kejahatan meskipun perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-

undang menjadai pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut 

adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict (delik 

hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 

488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/ Pasal 536 KUHP), 

berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang 

memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan 

maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) 

tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

d. Jenis Sanksi Pidana 

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam 

Pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas: 

1) Pidana Pokok 

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut 

terdiri dari: 

a) Pidana Mati  

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat 

berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 

adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam 

Pasal 340 KUHP. 

b) Pidana Penjara   
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Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana terhadap perampasan 

kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau 

untuk sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, 

yaitu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan 

pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini 

disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP. 

c) Pidana Kurungan  

Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang 

lebih ringan dari pada penjara. Pidana kurungan berlaku untuk 

pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (culpa) 

dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana 

kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang 

dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda 

adalah minimal satu hari dan maksimal delapan bulan. 

d) Pidana Denda  

Pidana denda adalah pidana yang mewajibakan kepada terpidana 

untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan 

pengadilan kepala negara. Apabila terpidana tidak dapat 

memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan 

menjalani pidana kurungan penggati denda. 

e) Pidana Tutupan   

Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku 

tindak pidana di bidang politik. 
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2) Pidana Tambahan 

Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga 

mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari: 

a) Pencabutan hak-hak tertentu 

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu, 

yaitu: 

(1) Hak memengan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 

(2) Hak memasuki angkatan bersenjata. 

(3) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan 

aturan umum. 

(4) Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan 

sebagainya terhadap anak bukan anaknya. 

(5) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak 

sendiri. 

(6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  

b) Perampasan beberapa barang tertentu 

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. 

Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan 

terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan 

untuk melakukan kejahatan. Perampasan iniu juga berlaku terhadap 

barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya. 

c) Pengumuman putusan hakim 
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Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan 

umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat 

disiarkan lagi dengan jelas dengan cara-cara yang ditentukan oleh 

hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim 

ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam 

undang-undang. 

2. Narapidana   

a. Pengertian Narapidana 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang 

hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); 

terhukum. 

Sementara dalam kamus induk ilmiah (KII), menjelaskan bahwa; 

“Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian”Berdasarkan kamus 

hukum positif menyatakan sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang 

menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.” 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Menurut Pasal 1 

ayat (6) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

“terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuataan hukum tetap.” 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana 

adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di 

Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 

b. Hak Asasi Manusia bai Narapidana 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-

hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.Hak ini adalah hak-hak moral 

yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk 

menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat 

sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri. Baik 

secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah 

persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang 

tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan 

dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.68 

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap 

adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya.Sesungguhnya 

hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, 

dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.69 Pemerintah Indonesia 

yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap 

perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud 

komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat 
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(WASWAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 

283 KUHAP. Serta diundangkannya UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 

pidana.70 

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protektion From 

Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana 

lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia). 

Standard Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner 1957 (Peraturan 

minimun untuk perlakuan narapidana yang menjalani pidana).71 

Materi HAM yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standar 

Minimum Rules untuk perlakuan napi yang menjalani hukuman (Standar 

Minimum Rules For The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957), yang 

meliputi:72 

(1) Buku register; 

(2) Pemisahan kategori napi; 

                                                           
70Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap 

Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Perpustakaan FH-Unair, Surabaya. 1999, hlm. 149 

 
71Ibid. 
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(3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 

(4) Fasilitas sanitasi yang memadai; 

(5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 

(6) Pakaian dan tempat tidur yang layak; 

(7) Makanan yang sehat; 

(8) Hak untuk berolahraga di tempat terbuka; 

(9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi; 

(10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri 

apabila dianggap indisipliner; 

(11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman 

badan; 

(12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 

(13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; 

(14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 

(15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang 

bersifat mendidik; 

(16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 

(17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang 

berharga; dan 

(18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga. 

Dari apa yang tertulis diatas dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-

aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh 
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PBB tentang Perlindungan HAM. Narapidana yang masih sangat mungkin 

untuk di adopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan 

pemasyarakatan di Indonesia 

F. Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana 

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan 

mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 

telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya 

berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai 

jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara 

sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 

setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai 

dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di 

beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam 

konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan 

UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap 

memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia. 

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat 

dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari 

rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 

yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 
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selanjutnya Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana di atur dalam 

peraturan perundang – undangan di indonesia. Setidaknya ada empat  

Instrumen hukum internasional yang melindungi hak politik, yakni antara lain 

: Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of 

Human Rights), Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik 

(International Covenant on Civil and Political Rights), Konvensi 

Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 

(International Covenant  On The Elimination Of All Formas of Racial 

Discrimination), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan (International Covenant On The Elimination Of 

Diskrimination Againts Women), dan Konvensi tentang Hak Politik kaum 

perempuan ( International Covenant On The Political Rights Of Women). 

Indonesia sendiri telah mengakui perlindungan hak asasi manusia  

semenjak konstitusi pertama negeri ini dibentuk. Terbukti bahwa konstitusi  

tertulis Indonesia pertama yakni UUD 1945 telah mengakui perlindungan 

tersebut melalui pasal 27 ayat (1), yang berbunyi bahwa Segala warganegara   

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain 

itu dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak politik juga ditetapkan 

dalam pasal 28 dan 28 D ayat (3). Pasal 28 menyatakan bahwa Kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 

sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Begitupun pasal 28 D ayat 

(3) menegaskan bahwa  Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
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yang sama dalam pemerintahan. 

Mengenai hak politik mantan narapidana ini, beberapa peraturan 

perundang-undangan memang memuat pembatasan. Salah satu pembatasan itu 

bisa ditemui dalam Jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang 

ini, pembatasan itu ditujukan kepada mereka yang memang pernah menjadi 

terpidana atas suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima 

tahun penjara lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Ketentuan  itu bisa ditemui dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : 

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik 

Indonesia yang memenuhi syarat : ...(f). tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

5 (lima) tahun atau lebih... 

Dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan pasal 58 huruf f tersebut diujikan 

konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dan telah beberapa kali diputus 

dengan beberapa putusan konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional). Artinya pembatasan hak mantan narapidana untuk 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah tetaplah ada, namun terdapat syarat-

syarat spesifik yang ditentukan dalam putusan konstitusional bersyarat 

Mahkamah Konstitusi itu. 
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1. Perlindungan Hak Politik Secara Internasional 

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi mengharuskan ada ruang publik untuk 

mengekspresikan kehendak rakyat yang tersedia untuk memastikan rakyat 

berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan-keputusan penting73. Ruang- 

ruang partisipasi itu begitu penting bagi sebuah negara demokrasi. Karena 

ruang- ruang partisipasi itulah yang akan menjadi wadah regenerasi pengisian 

negara demokrasi. Tanpa ada perlindugan atas partisipasi publik itu (hak 

politik), bisa 

dipastikan negara demokrasi akan mati dan digantikan dengan negara otoriter. 

Sebagaimana telah dibahas dalam perkembangan generasi HAM di 

atas, wacana penegakan HAM terutama dibidang hak sipil dan politik, 

berpuncak pada lahirnya Declaration Universal of Human Right (DUHAM) 

pada tanggal 10 Desember 1948. Setelah DUHAM disahkan PBB maka 

gerakan perlindungan hak sipil dan politik menjadi semakin kuat dan akhirnya 

melahirkan instrument HAM lainnya yang lebih terperinci lagi. 

Secara  Internasional, Hak sipil dan politik dilindungi oleh instrumen  

Hak asasi mansia yang muncul dalam bentuk perjanjian internasional. 

Instrumen itu antara lain : (1) Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi 

Manusia (Universal Declaration of Human Rights); (2) Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and 

Political Rights); (3) Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala 

                                                           
73 Robert A.Dahl, Analisa Politik Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm 18. 
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Bentuk Diskriminasi Rasial (International Covenant on the Elimination of All 

Format of Racial Discrimination); (4) Kovenan tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Covenant on the 

Elimination of Discrimination Against Women); (5) Konvensi tentang Hak 

Politik Kaum Perempuan ( International Covenant On The Political Rights Of 

Women). 

Dari kelima instrumen pelindung hak politik di atas, insturumen yang 

akan penulis bahas di sini hanya Universal Declaration of Human Rights 

(selanjutnya dibaca : UDHR) dan International Covenant on Civil and 

Political Rights (selanjutnya dibaca ICCPR) saja. Hal ini lantaran dua 

instrumen itu memilik relevansi yang sangat kuat dengan tema tulisan ini. 

Sedangkan Kovenan yang lain secara umum telah memberikan gambaran 

perlindungan yang secara umum sama. 

1) UDHR 

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration 

of Human Rights) lahir pada tanggal 10 desember 1948 melalui 

penetapan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa dalam 

resolusi 217 A (III). Di dalamnya termuat 30 pasal yang menyatakan 

pengakuan secara tegas atas hak asasi manusia, termasuk salah satu nya 

mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau hak politik. 
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Ketentuan perlindungan Hak politik dalam UDHR ditetapkan dalam  

artikel 21. Artikel 21 menyatakan sebagai berikut ini74 : 

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, 

directly or through freely chosen representatives. 

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his 

country. 

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of 

government; this will shall be expressed in periodic and genuine 

elections which    shall be by universal and equal suffrage and shall be 

held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 

Dalam artikel 21 UDHR ayat (1) dikatakan bahwa Setiap orang berhak 

turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau 

melalui wakil- wakil yang dipilih dengan bebas. ketentuan ini 

menyatakan dengan tegas bahwa tidak seorangpun bisa dihalangi 

untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya. Partisipasi publik itu 

bisa disalurkan baik secara langsung ataupun juga melalui wakil rakyat 

yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui prosedur yang fair tentunya. 

Ayat selanjutnya, yakni ayat (2) artikel 21 UDHR menyatakan bahwa 

setiap orang memiliki hak akses yang sama bagi pelayanan publik di 

negerinya. Ketentuan ini mencakup kewajiban pemerintah untuk 

memberikan perlakukan dan juga kualitas pelayanan publik yang sama 

                                                           
74 Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml #a21 

diakses 3 November 2016. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a21
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dan merata kepada masyarakat. Masyarakat adalah sama 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ayat ini juga 

memberikan pengertian bahwa Setiap orang berhak atas kesempatan 

yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. 

Ayat terakhir yakni ayat (3) artikel 21 di atas menyatakan bahwa 

kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak 

ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara 

berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat 

umum dan yang tidak membeda- bedakan, dan dengan pemungutan 

suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin 

kebebasan memberikan suara. Ayat terakhir ini melindungi hak suara 

masyarakat yang akan menjadi basis pemerintahan nantinya. hak suara 

tersebut harus digunakan tanpa paksaan melalui suatu mekanisme 

pemilihan umum yang bebas dan dijamin kerahasiaannya. Yang 

dilindungi dalam ayat ketiga ini adalah hak rakyat untuk memilih. 

2) ICCPR 

Pasca ditetapkannya UDHR sebagai pernyataan dunia internasional atas 

hak asasi manusia, Jaminan Hak Politik kembali diatur lebih spesifik 

melalui Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International 

Covenant  on Civil  and  Political  Rights).  Sejarah  terbentuknya  ICCPR  

tidak  terlepas    dari lahirnya UDHR. Pasca lahirnya UDHR pada tanggal 

10 desember 1948, masyarakat dunia internasional kembali menyadari 
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bahwa perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan 

UDHR kedalam instrumen internasional yang bisa mengikat hukum 

negara-negara yang lebih luas lagi. Seperti diketahui bahwa, Deklarasi 

UDHR itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang lemah, karena hanya 

bisa diikuti dan dipatuhi oleh negara yang memang telah mengakui dan 

ikut meratifikasi UDHR. 

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, Majelis Umum PBB meminta 

Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) untuk menyusun rancangan tentang 

HAM beserta tindakan pelaksanaannya75. Komisi kemudian mulai bekerja 

menyusun rancangan tersebut satu tahun setelahnya yakni dimulai tahun 

1949. Satu tahun berikutnya, yakni pada tahun 1950, Komisi HAM PBB 

lalu memutuskan suatu resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman 

kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-

hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak, adalah bersifat saling 

terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam 

sidangnya di tahun 1951, Majelis Umum PBB lalu meminta Komisi HAM 

PBB untuk merancang dua kovenan tentang Hak Asasi Manusia yakni : 

(1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik. dan (2) kovenan mengenai 

hak ekonomi, sosial dan budaya. Komisi HAM PBB lalu berhasil 

menyelesaikan dua rancangan tersebut masing-masing pada tahun 1953 

                                                           
75 Indonesia, Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right 

(Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). UU No 12 tahun 2005, LN No 119 Tahun 

2005.TLN. No. 4558, Penjelasan umum  
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dan 1954. Pada tahun 1954, kedua rancangan tersebut disebar luaskan agar 

pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan 

khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Meskipun 

pembahasan rancangannya telah berjalan cukup lama, naskah kedua 

kovenan tersebut baru bisa diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya 

barulah pada tanggal 16 Desember 1966, Kovenan tentang hak hak sipil 

dan politik (ICCPR) disahkan oleh majelis umum PBB  melalui  resolusi  

2200A  (XXI).  Di  dalamnya  termuat  53  pasal        yang melindungi hak 

politik warga negara. Perlindungan hak politik itu secara spesifik diatur 

dalam artikel 25 yang berbunyi sebagai berikut 76 : 

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of 

the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: 

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely 

chosen representatives; 

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by 

universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, 

guaranteeing the free expression of the will of the electors; 

Dalam artikel 25 huruf a diatas dikatakan bahwa setiap warga negara 

harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana 

                                                           
76 International Covenant on Civil and Political Rights,  

<http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm# art25>, diakses 3  November 2016 

  

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
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yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa ada pembatasan yang tidak layak 

untuk : (a) ikut serta dalam urusan pemerintah, baik secara langsung maupun 

melalui wakil- wakil yang dipilih secara bebas. Teks perlindungan ini 

memiliki konsep  yang sama dengan ketentuan perlindungan hak asasi 

manusia dalam UDHR artikel 21 ayat (1). Keduanya memang sama-sama 

menegaskan perlindungan hak  untuk turut serta dalam pemerintahan baik 

secara langsung ataupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih 

rakyat secara fair. 

Selanjutnya pasal 25 huruf b ICCPR menyatakan bahwa setiap orang 

berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang murni, 

dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui 

pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan 

keinginan dari para pemilih. Konsep pasal 25 huruf b juga memiliki kemiripan 

dengan pasal 21 ayat 

(3) UDHR. Akan tetapi pasal 25 huruf b ICCPR lebih spesifik lagi untuk 

melindungi hak pilih dan hak untuk dipilih masyarakat dalam suatu pemilihan 

umum yang murni, bebas dan terjamin kerahasiaannya. 

Dengan selesainya dibahas kedua instrument tersebut, maka tidaklah 

terbantahkan lagi bahwa hak politik itu dilindungi secara internasional. 

Indonesia sendiri  telah  secara  terang-terangan  mengakui  dan  meratifikasi  

ICCPR   lewat 

 

diundangkanya Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan 
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ICCPR. Dengan begitu segala hal yang menyangkut hak politik yang menjadi 

hak rakyat harus dijamin perlindungannya oleh negara melalui hukum 

nasional. 

 

2. Perlindungan Hak Politik dalam Hukum Nasional 

Jaminan hak politik warga negara dalam hukum nasional berpuncak kepada 

konstitusi tertulis Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. Sejarah perlindungan hak politik warga negara Indonesia mengalami 

pasang surut semenjak orde lama, orde baru dan kembali bangkit ketika 

memasuki masa orde reformasi. Perlindungan hak politik dalam UUD NRI 

Tahun 1945 pasca 

Amandemen diatur dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan 

pasal 28 E ayat (3) sebagaimana berbunyi sebagai berikut77 : 

Pertama, pasal 27 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa : Segala 

warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Bunyi pasal 27 diatas menegaskan bahwa segala warga negara dijamin 

kesetaraan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa 

terkecuali. Rumusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi kita 

mengakui prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan 

dihadapan hukum. Implikasi yuridis dari pasal 27 ini tidak hanya 

menempatkan kedudukan warga negara dalam hak yang sama dihadapan 

                                                           
77   Indonesia., Undang-Undang Dasar 1945. Ps 27 ayat (1), 28, 28D, dan pasal 28E. Indonesia. Undang-Undang 

Dasar 1945 
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hukum dan pemerintahan, tetapi juga mengemban kewajiban yang setara 

untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya. 

Kedua, pasal 28 UUD Tahun 1945. Pasal 28 menyatakan bahwa : 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Bunyi pasal 

28 UUD UUD Tahun 1945 ini sepintas terlihat bahwa kebebasan berserikat 

dan berkumpul dijamin secara eksplisit dalam undang-undang. Akan tetapi 

pendapat Jimly Asshiddiqie adalah bahwa pasal 28 ini sama sekali bukanlah 

jaminan hak asasi manusia seperti yang seharusnya menjadi muatan konstitusi 

negara demokrasi.  

Akhir bunyi pasal 28 menyatakan bahwa hak berserikat itu ditetapkan 

dengan undang-undang. Berarti dengan demikian, bisa diartikan bahwa 

jaminan  itu baru akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang. Karena 

itu, sebenarnya ketentuan asli pasal 28 UUD Tahun 1945 itu bukanlah 

rumusan hak asasi manusia seperti umumnya dipahami78. Ternyata setelah 

ditelusuri lebih lanjut, Pada waktu diperdebatkan dalam sidang-sidang 

BPUPKI pada bulan juli 

1945, rumusan asli pasal 28 UUD 1945 ini bermula dari usul Mohammad 

Hatta dan juga Mohammad Yamin yang menghendaki agar ketentuan 

mengenai hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat 

                                                           
78 Jimly Ashiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, 

(Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm 8. 
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dijamin dalam rangka undang-undang  dasar    yang  sedang  disusun.79   Akan  

tetapi,  ide  Hatta80      (dan 

Yamin) ini ditolak dengan tegas oleh Soepomo dan Soekarno karena dianggap 

berbau individualisme dan liberalisme. Ide-ide tentang perlindungan hak asasi 

manusia yang lazim berkembang di negara-negara demokrasi liberal biasa 

dituangkan dalam jaminan konstitusi, dinilai tidak sesuai dengan cita negara 

kekeluargaan   yang  diusung  oleh   Soepomo.   Karena  itu,   sebagai  

kompromi, disepakatilah rumusan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 

tersebut.81  

Ketiga Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan bahwa : Setiap warga 

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

Bunyi pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa akses publik kepada 

pemerintahan adalah hak setiap warga negara indonesia. Dengan ketentuan 

pasal 28D ayat (3 ) ini setiap orang memiliki hak yang sama dalam 

pemerintahan seperti hak memperoleh perlakuan dan pelayanan publik yang 

sama dalam pemerintahan, termasuk pula hak untuk menduduki jabatan publik 

dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Terakhir pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa : Setiap  orang 

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

                                                           
79 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia,(Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), hlm 88-91 sebagaimana dikutip dari Ibid. 

 
80 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, jilid II dan III (Jakarta: 

Jajasan Prapanca, 1959) hlm 357 sebagaimana dikutip dari Ibid. 
81  Ibid Hal 9. 
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Sepintas bunyi pasal ini sama dengan rumusan pasal 28 yang menyatakan 

bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Bunyi 

pasal 28 ini sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie bukanlah jaminan hak 

asasi manusia dalam konstitusi, karena perlindungannya ditentukan lebih 

lanjut dalam undang- undang. Sedangkan bunyi pasal 28E ayat (3) dengan 

tegas menjamin hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu. 

Dengan demikian, menurut Jimly perlindungan hak berserikat dan 

berkumpul telah ditetapkan menjadi hak asasi yang dilindungi oleh pasal 28E 

ayat (3). Semestinya pasal 28 dihapuskan karena bertentangan dengan pasal 

28E ayat (3). Dengan demikian konsepsi hak berserikat warganegara yang 

diatur dalam Bab X UUD NRI tahun 1945 amandemen, haruslah dipahami 

dalam kerangka pasal 28E ayat (3) dan bukan dalam kerangka pasal 28. Hal 

ini karena kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, 

baik secara lisan dan tulisan , memang telah dijamin oleh UUD 1945, 

meskipun ketentuan pelaksanaannya memang diatur lebih lanjut dalam 

undang-undang sebagaimana di atur dalam Undang undang No 8 tahun 2015 

pasal 7 huruf g, yang selanjutnya di atur perbahrui dengan Undang Undang no 

10 tahun 2016.  Pasal 7 huruf g  UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi; 

“ Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “ 
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Setelah di lakukan yudicial review dan selanjutnya pada UU No 10 Tahun 2016 

perbahruan atas UU no 8 tahun 2015 pasal ini di ubah normah hukumnya yang 

berbunyi : 

Pasal 7 Huruf g 

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka 

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang  bersangkutan mantan 

terpidana”. 

Dengan berlakunya norma hukum pada Pasal 7 huruf g UU No 10 tahun 2016 maka 

Hak Politik mantan Narapidana secara otomatis telah di pulihkan, dengan demikian 

maka Mantan narapidana dapat ikut berkontestasi dalam Pemilihan umum Kepala 

Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


