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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Posisi Kasus Putusan MKRI Nomor 42/PUU-XIII/2015

Berdasarkan permohonan Judicial Review atau Uji Materi kepada MK dengan 

Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat 

pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan perkara pengujian Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, mengenai salah satu syarat mantan narapidana 

yang menjadi calon kepala daerah terhadap UUD NRI 1945. Pemohon sebagai warga 

negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara lebih dari lima (5) tahun tanpa adanya hukuman tambahan 

yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih 

dalam suatu pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Atas hukuman 

tersebut keduanya telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktivitas menjadi 

masyarakat biasa. 

Berikut merupakan para pemohon yang mengajukan Judicial Review. Nama 

Jumanto, kewarganegaraan Indonesia. Berlamat domisili Dusun Siyem, RT. 01 RW. 

04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo. Jumanto selaku warga negara Republik 

Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana 

berdasarkan putusan pengadulan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan 

Mahkamah Agung dengan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam 

putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana 
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yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. Jumanto saat ini telah 

dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Jumanto 

saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan 

diri menjadi Bupati di Kabupaten Probolinggo, namun dengan adanya aturan yang 

terdapat dalam undang-undang yang diuji menjadi mustahil bagi Jumanto untuk 

mencalonkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah. 

Pemohon kedua yakni Fathor Rasyid, kewarganegaraan Indonesia. Alamat 

domisili Kloposupuluh, RT. 20 RW. 05, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo. 

Fathor Rasyid merupakan warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan 

bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 

K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 November 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi 

pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima 

(5) tahun. Fathor Rasyid saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Fathor Rasyid saat ini juga bermaksud untuk 

mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Situbondo. Adanya aturan yang 

terdapat dalam undang-undang yang diuji tersebut menjadi mustahil bagi pemohon 

untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten 

Situbondo. 

Pemohon dalam permohonannya bertanggal 19 Maret 2015 yang dterima di 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan MK) pada 

tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Akta penerimaan Berkas Pemohonan Nomor 
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86/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Regristrasi Perkara Konstitusi 

dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada tanggal 25 Maret 2015, yang telah diperbaiki 

terakhir pada tanggal 22 April 2015. 

Atas dalil pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional dalam UUD 

NRI 1945 menurut MK pemohon mengalami kerugian yang bersifat, spesifik dan 

aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband). Menurut MK berdasar 

pertimbangan tersebut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo.  

Pokok Permohonan dalam hal ini adalah Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) 

huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada bertentangan dengan 

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28D ayat (3) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dengan argumentasi 

sebagai berikut: 

1) Dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada 

menentukan “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. 

Menurut MK ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas 

kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak 

tertentu.  

2) Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebangun dengan 

ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan tersebut, dalam KUHP pencabutan hak 
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pilih atau dipilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai 

hukum tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, 

melainkan hanya memberi batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.  

3) Berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Ditinjau dari 

perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan 

dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu 

usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk 

menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi 

warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam 

pembangunan, serta dapat hidup wajar sebagai WNI yang baik dan bertanggung 

jawab. 

4) MK dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, telah 

menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan 

politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu. Tidak berlaku untuk jabatan 

publik yang dipilih (elected officials). Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 

selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. 

Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 

Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 
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5) Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, diperkuat kembali dengan Putusan MK 

Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010. Bahwa persyaratan calon 

kepala daerah telah diberikan tafsir baru oleh MK, merupakan persyaratan 

administratif. Seluruh wilayah Hukum RI berlaku tafsir baru, norma baru yang 

lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes.  

6) MK berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada 

telah mengakomodir Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, akan tetapi hal 

tersebut tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam 

Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang a quo. Mengakibatkan Pasal 7 huruf 

g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan.  

7) Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya 

adalah orang yang menyesali perbuatannya, telah bertaubat dan berjanji untuk 

tidak mengulangi perbuatanya, dengan demikian mantan narapidana yang 

bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti 

ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 

8) Syarat ketiga dari Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yakni “dikecualikan 

bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar 

publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi 

pidana. Adanya pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah 

diketahui oleh publik sebagai pemilih, maka terpulang sebagai pemilih untuk 

memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana 

atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” 
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dalam syarat ketiga dari amar Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, mempunyai 

arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada public 

bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan 

keempat dari amar Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi tidak 

diperlukan karena yang bersangkutan telah berani mengakui tentang status 

dirinya yang merupakan mantan narapidana. 

B. Jaminan dan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana 

B.1 Jaminan Hak Politik Mantan Narapidana 

  Sekarang, 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 signifikan82. 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. 

                                                           
82Jimly Ashiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, 

(Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm 8 
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  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. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi 

manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, 

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum83. Secara keseluruhan 

dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang 

telah diadopsikan ke dalam sistim hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal 

dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi 

manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya84. 

  Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi 

ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, yang apabila 

digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang 

berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat 

kelompok yang berisi 37 butir ketentuan85. Diantara keempat kelompok hak asasi 

manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu86: 

                                                           
83 Lihat Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi 

HTN FHUI, 2003), hal. 21-30. 
84 Baca Peter Bachr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dkk, (eds.), Instrumen Internasional 

Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). 
85Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan pertama, 

Sekretariat Jendral dan Kapanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 77 
86 Ibid 
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1) Hak untuk hidup; 

2) Hak untuk tidak disiksa; 

3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 

4) Hak beragama; 

5) Hak untuk tidak diperbudak; 

6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan 

7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut. 

Sedangkan keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas;  

Pertama, adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang 

meliputi87:  

1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; 

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau 

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat 

kemanusiaan; 

3) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; 

4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; 

5) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani; 

6) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 

7) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan 

pemerintahan; 

8) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; 

9) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah; 

10) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; 

11) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, 

meninggalkan, dan kembali ke negaranya;  

12) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik; 

13) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan 

berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif tersebut. 

 

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi88: 

1) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan 

pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan; 

2) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga 

perwakilan rakyat; 

3) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; 

                                                           
87 Ibid 
88 Ibid  
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4) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan 

layak bagi kemanusiaan; 

5) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat 

perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; 

6) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi; 

7) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup 

layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang 

bermartabat; 

8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; 

9) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan 

pengajaran; 

10) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup 

dan kesejahteraan umat manusia; 

11) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak 

masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban 

bangsa-bangsa; 

12) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; 

13) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu. 

 

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi89: 

1) Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok 

masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak 

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 

yang sama; 

2) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender 

dalam kehidupan nasional; 

3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi 

reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; 

4) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, 

keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta 

perkembangan pribadinya; 

5) Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut 

menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; 

6) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 

7) Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan 

untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah 

mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam 

masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian 

diskriminasi. 

                                                           
89 Ibid 
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Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban 

asasi manusia yang meliputi90: 

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada 

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai 

agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

masyarakat yang demokratis; 

3) Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak-hak asasi manusia; 

4) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang 

pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang. 

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang 

berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik 

Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi 

warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang 

tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-

undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga 

dapat disebut memiliki “constitutional importance” yang sama dengan yang disebut 

eksplisit dalam UUD 194591. Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (social 

contract), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri 

bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula 

dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui 

                                                           
90 Ibid 
91 Ibid 
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organ-organnya juga bertimbal-balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional 

yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara92. 

Hak mantan narapidana sebagai warga negara dijamin dalam Peraturan 

Perundang – Undangan  yang berlaku di Indonesia. Hak-hak konstitusional yang 

normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD NRI 1945, yakni hak konstitusional 

untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari 

pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau “rechtstaat” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.  

Hak konstitusional yang menyatakan semua warga negara bersamaan 

kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 

ayat (1) UUD NRI 1945. Hak konstitusional yang menyatakan bahwa segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  

Hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana 

dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Hak konstitusional untuk 

memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

                                                           
92 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta; Konstitusi Press,2005) hlm 62 
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perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 

NRI 194593.  

Hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (3). Hak konstitusional 

yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatn atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral 

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

Kemudian Norma hukum mengenai Hak politik yang terkandung di dalam UUD NRI 

Tahun 1945, di laksanakan lebih lanjut dalam bentuk Undang Undag sebagaimana 

dapat kita lihat Pada  Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang – Undang, Pengaturan terkait 

persyaratan Calon Pasangan Kepala Daerah di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2)94; 

                                                           
93 Indonesia.,Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesi tahun 1945. Pasal 28 C  ayat (2), , 

28D Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3) . 

 
94Indonesia,Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah . No 10  tahun 2016. Ps 7 ayat (1), (2),  dan Ps 

7 Ayat (2) huruf g. 
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Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang – Undang; 

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk 

mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil 

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

Calon Wakil Walikota 

Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang – Undang 

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

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Jika di lihat dalam persyaratan Kepala Daerah pada pasal 7 kita dapat melihat 

pengaturan terkait hak politik mantan narapidana di atur lebih jelaspada pasal 7 ayat 

(2)  huruf g Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang – Undang; 

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 Demikian dapat kita lihat secara jelas bahwasanya pada Pasal 7 ayat 

(2) huruf g dengan jelas di nyatakan bahwasanya setiap Mantan Narapidana dapat 

ikut serta mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah asalkan ia secara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik bahwa ia adalah mantan narapidana. 

B.2 Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana 

Berkaitannya dengan hak mantan narapidana untuk menduduki jabatan 

pejabat publik yang dipilih, maka dirasa penting untuk membangun kepercayaan 

baik antara para pemilih yakni masyarakat dengan yang dipilih. Maka itu, 

berdasarkan putusan terdahulunya yang bernomor 14-17/PUU-V/2007, 

Mahkamah Konstitusi setidaknya pernah membuat ukuran paling nyata untuk 

menilai kualitas moral seseorang adalah berdasarkan pernah tidaknya orang 

tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terbukti dari putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Maksud yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah proses adaptasi 

yang dilakukan oleh mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat sehingga 

dapat memperoleh dukungan rakyat. Pengisyaratan bahwa yang bersangkutan 
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bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang merupakan hal yang 

penting dikarenakan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini adalah mantan 

narapidana. Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah 

melakukan kejahtan berulang-ulang, maka perlunya syarat administratif tersebut 

dilakukan oleh mantan narapidana yang ingin mengajukan dirinya untuk menjadi 

calon kepala daerah untuk mendapatkan kembali keperyaan masyarakat serta 

meyakinkan masyarakat bahwa mantan narapidana bukanlah pelaku kejahatan 

yang berulang-ulang. Mengenai waktu lima tahun yang dibutuhkan dalam 

persyaratan tersebut telah sesuai dengan periode pemilihan jabatan politik dan 

jabatan publik yang dipilih. 

Selanjutnya pada Pasal 7 huruf g UU No 8 tahun 2015 menegaskan 

pembatasan Hak politik Mantan Narapidana untuk ikut berpartisipasi 

mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah95; 

Pasal 7 huruf g Undang- Undang No 8 tahun 2015  ; 

 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. 

Pembatasan Hak Politik mantan narapidana ini merupakan pembenaran 

dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

                                                           
95Indonesia,Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah . No 8  tahun 2015. Ps 7  huruf g. 
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dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis96. 

Adanya pembatasan tersebut guna agar membangun kepercayaan dan 

kewajaran dalam mekanisme pemilihan di mana bukan untuk membatasi hak 

politik seorang warga Negara akan tetapi agar terjaganya kepercayaan pemilih 

tentang siapa yang pantas dipilih.  

Sebagaimana lebih di perjelas dalam perkembangan hukum terkait Hak 

politik mantan narapidana  dapat kita lihat pada perkambangan Undang Undang 

terkait Pemilihan Kepala Daerah : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Pembatasan Hak politik Mantan Narapidana di atur dalam 

persyaratan Calon Kepala Daerah yang di tegaskan dalam Pasal 58 

Huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, 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 paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. 

 Pasal ini kemudian di ajukan yudicial review pada tahun 2007. 

Putusan bernomor 14-17/PUU-V/2007 adalah satu putusan dari dua 

                                                           
96 Indonesia,Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal J Ayat (2) 
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pemohon, masing-masing pemohon pertama yakni H. Muhlis Matu 

dengan nomor perkara 14/PPU-V/2007 dan pemohon kedua yang 

terdiri dari Henry Yosoningrat, Budiman Sujatmiko, dan Ahmad 

Taufik dengan nomor 17/PUU-V/2007. Hal tersebut dikarenakan 

objek yang diperkarakan kedua pemohon sama. Perkaranya terkait soal 

pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Kostitusi97. 

Pemohon pertama mengajukan undang-undang nomor 32 tahun 

2004 untuk diujikan. Sementara pemohon kedua mengajukan undang-

undang nomor 23 tahun 2003 tentag pemilihan presiden dan wakil 

presiden, undang-undang nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, 

undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang pemerintaha daerah, dan 

undang-undang nomor 15 taun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan.  Dalam perkara ini, baik pemohon pertama maupu kedua 

mengajukan permohonan dengan dalilnya sendiri. H. Muhlis Matu 

selaku pemohon pertama dalam permohonannya menyatakan bahwa 

ketentuan pasal 58 huruf f UU Pemda secara pasti tidak 

mengakomodir kesempatannya untuk menjadi kepala daerah atau 

wakil kepala daerah. Pada saat itu, pemohon pertama sedang 

berencana mencalonkan untuk menjadi calon wakil bupati Kabupaten 

Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan pada 

Pemilukada tahun 2007 silam. Pemohon pertama mengakui bahwa 

                                                           
97 MKRI, Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hlm. 113 
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benar, pada tahun 1993, karena terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana percobaan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, 

dirinya dijatuhi vonis pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 

penjara. 

Dengan mendasarkan pada ruh pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945, pemohon pertama menajukan kepada Mahmakam 

Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 58 huruf f UU 

Pemda  guna melindungi hak-hak konstitusionalnya, serta untuk 

mendapat kepastian terkait ketentuan larangan bagi narapidana 

menjadi pajabat publik sudah sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. 

Sementara itu, pemohon kedua mengajukan pengujian 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden 

Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memuat klausul 

sebagai berikut: 

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
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karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.98  

Karena alasan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak sesuai dengan 

perintah konstitusi sehingga para pemohon merasa hak atau kewajiban 

konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya kelima undang-

undang tersebut. 

Dengan permohonan kedua pemohon tersebut, Mahkamah 

Konstitusi kemudian menolak permohonan pemohon I dan pemohon 

II. Meskipun ditolak, namun dalam pertimbangannya, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, 

Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, 

Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf  UU BPK adalah 

condtional constitutional atau “konstitsional bersyarat”. Sementara 

itu, terkait syarat yang dimaksud antara lain dijelaskan dalam 

pertimbangan poin 3 huruf a menyatakan bahwa keenam pasal 

diajukan pemohon tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena 

culpa levis (kealpaan ringan), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) 

tahun atau lebih. Dan untuk pertimbangan poin 3 huruf b, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa keenam pasal yang dimohon untuk 

diuji tidak mencakup  kejahatan politik, di mana kejahatan politik 

yang dimaksudkan adalah: 

                                                           
98Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
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“…..Yang dimaksud kejahatan karena alasan politik dalam hubungan 

ini terbatas pada perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi 

pandangan atau sikap politik (politieke overtuiging) seseorang yang 

dijamin dalam sebuah Negara hukum yang demokratis namun oleh 

hokum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak 

pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang 

dianut oleh rezim yang sedang berkuasa.”99 

  Dengan demikian, oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuan 

Pasal 58 huruf f, dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi 

persyaratan konstitusional yang ditentukan yang ditentukan 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor: 14 – 

17/PUU-V/2007, di mana dua syarat konstitusional itu antara lain 

sebagai berikut: 

1) Syarat pertama adalah bahwa Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak 

mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa 

levis) meskipun ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. 

2) Syarat kedua adalah bahwa Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak 

mencakup kejahatan politik dalam pegertian sebagai dalam 

pertimbanga poin kedua. 

Dengan Putusan Nomor 14 – 17/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi 

menentukan bahwa Pasal 58 huruf f UU Pemda tetap berlaku namun 

harus memenuhi dua syarat konstitusional yang disebutka dalam 

                                                           
99Pertimbangan Poin 2 Putusan MKRI Nomor 14-17/PUU-V/2007 
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pertimbangan. Jadi, seorang mantan narapidana dapat mencalonkan 

diri sebagai kepala daerah selama yang bersangkutan dapat 

membuktikan bahwa dirinya dihukum karena kealpaan ringan (culpa 

levis) dank arena kejahatan pemikiran politik.  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

  Setelah norma hukum pada Pasal 58 huruf f, dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional yang 

ditentukan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan Putusan Nomor: 14 – 17/PUU-V/2007, di mana 

terdapat dua syarat konstitusional itu antara lain sebagai berikut: 

1) Syarat pertama adalah bahwa Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak 

mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan 

(culpa levis) meskipun ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. 

2) Syarat kedua adalah bahwa Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak 

mencakup kejahatan politik dalam pegnertian sebagai dalam 

pertimbanga poin kedua. 

Merespon Putusan Mahkamah Konstusi Nomor: 14 – 17/PUU-

V/2007, maka pada Undang Undang  No 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah juga mengatur terkait pembatasan Hak Politik 

Mantan Narapidana yang di nyatakan dalam Pasal 58 huruf F yakni; 
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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.  

 Pasal 58 huruf  Undang Undang  No 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah kemudian pada tahun 2009 di ajukan untuk di 

lakukan Yudicial Review oleh Mahkamah Konstitusi, maka Putusan 

MKRI Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah putusan tentang pengujian 

Undang-Undnag Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Norma pasal yang diajukan pemohon dalam putusan ini adalah 

Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 58 huruf 

f UU Pemda yang mengatur salah satu persyaratan untuk 

berpartisipasi dlaam pemerintahan yang pada intinya mensyaratkan 

bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih. 
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Pemohon adalah Saudara Robertus yang  merasa bahwa kedua 

Pasal dalam kedua undang-undang tersebut berpotensi merugikan hak 

konstitusionalnya sebagai warga Negara. Pemohonan sendiri adalah 

warga Negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana selama 9 

(Sembilan) tahun 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak 

pidana yang diatur dalam Pasal 365, 351 Ayat (3), dan Pasal 1 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Vonis tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap dan telah tuntas dijalani pemohon 

sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan ketua pengadilan 

Negeri Lahat Nomor: W6-U5/001/HK.03/I/2009/PN.LT. 

Menanggapi permohonan Saudara Robertus, Mahkamah 

Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang antara lain berisi: 

pertama, menyatakan mengabulkan pemrohonan pemohon untuk 

sebagian. Kedua, menyatakan  Pasal 12 huruf , Pasal 50 Ayat (1) 

huruf g UU Pemilu dan Pasal 58 huruf f UU Pemda adalah 

bertentangan dengan UUD secara bersyarat (conditional 

unconstitutional). Ketiga, menyatakan Pasal 12 huruf g, Pasal 50 Ayat 

(1) huruf g UU Pemilu dan Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat speanjang tidak memenuhi 

syarat-syarat: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih 

(elected officals); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 

5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) 

dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur 
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mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 

narapidana; dan (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.  

 

 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala 

Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada 

yang merupakan Perubahan atas Undang –Undang Nomor 1 tahun 

2015 tentang pilkada juga mengatur terkait Pembatasan hak Politik 

Mantan Narapidana yang di atur di dalam pasal 7 huruf g terkait  

salah satu persyaratan Calon kepala daerah. 

Pasal 7 huruf g  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Pemilihan Kepala Daerah; 

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. 

Merujuk pada pasal di atas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya Hak Mantan Narapidan untuk mencalonkan diri sebagai 

Kepala Daerah di batasi oleh Undang undang, dengan kata lain 

narapidana tidak di perbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai 

Kepala Daerah. 
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Merespon hal ini maka pada tahun 2015 timbul berbagai protes 

dari para mantan narapidana yang merasa haknya di batasi oleh 

undang undang. Sehingga Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 

Tahun 2015 di anggap bertentangan dengan Konstitusi (inkonstitusi). 

Setelah di ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji nilai materil 

dari pasal tersebt maka lahirlahPutusan MKRI Nomor 42/PUU-

XIII/2015 adalah putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 

8 Tahun  2015 tentang Pilkada, mengenai salah satu syarat mantan 

narapidana yang menjadi calon kepala daerah terhadap UUD NRI 

1945. Pemohon yakni (Jumanto dan Fathor Rosyid) sebagai warga 

negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima (5) 

tahun tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk 

aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu 

pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Atas 

hukuman tersebut keduanya telah menjalani hukuman dan telah 

kembali beraktivitas menjadi masyarakat biasa.  

Jumanto selaku warga negara Republik Indonesia yang pernah 

dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana 

berdasarkan putusan pengadulan yang telah berkekuatan hukum tetap 

oleh Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 

tanggal 9 Juni 2010. Dalam putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana 
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penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara lebih dari lima tahun. Jumanto saat ini telah dibebaskan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa 

Jumanto saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan 

bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten 

Probolinggo, namun dengan adanya aturan yang terdapat dalam 

undang-undang yang diuji menjadi mustahil bagi Jumanto untuk 

mencalonkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah.  

Pemohon selanjutnya yakni Fathor Rasyid merupakan warga 

negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan 

terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 November 2010100. Dalam 

putusan tersebut Pemohon dijatuhi pidana penjara karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima (5) 

tahun. Fathor Rasyid saat ini telah dibebaskan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa Fathor Rasyid saat ini 

juga bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten 

Situbondo. Adanya aturan yang terdapat dalam undang-undang yang 

diuji tersebut menjadi mustahil bagi pemohon untuk mencalonkan diri 

dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Situbondo. 

                                                           
100 MKRI, Putusan MK Nomor 42 / PUU-XIII/2015 
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Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut. Pemohon 

adalah warga negara Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 51 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon bertindak mewakili 

kepentingan dirinya sebagai WNI yang dijamin hak-haknya 

berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemohon 

mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan 

diberikan oleh UUD NRI 1945, yakni hak konstitusional untuk 

berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai 

konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah 

negara hukum atau “rechtstaat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Hak konstitusional yang 

menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukanya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945101. Hak konstitusional yang 

menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak konstitusional 

untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Hak 

                                                           
101 Ibid 
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konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak 

konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (3). Hak 

konstitusional yang menyatakan dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatn atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

Hak konstitusional pemohon tersebut dalam angka dua (2) di 

atas, secara nyata, aktual dan spesifik telah dirugikan yakni 

kesempatan Jumanto untuk menjadi Bupati Kabupaten Probolinggo 

dan Fathor Rosyid di Kabupaten Situbondo dengan berlakunya norma 

Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 

2015 Tentang Pilkada, karena membatasi kesempatan dan hak dari 

pemohon untuk duduk dalam pemerintahan sebagai kepala daerah 

(Gubernur, Bupati dan Walikota).  
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Atas permohonan tersebut, maka MKRI memutuskan amar 

putusan yaitu102: (1) mengabulkan permohonan pemohon untuk 

sebagian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 

dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 

terpidana; (2) menolak permohonan untuk selain dan selabihnya; dan 

(3) memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Atas putusan Mahkamah Konstitusi maka Mantan Narapidana 

di perbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sepanjang ia 

dengan jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa ia 

merupakan mantan narapidana, sebagaimana di atur lebih lanjut 

dalam pasal jelaspada Pasal 7 Ayat (2)  Huruf g Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016  Tentang Pilkada 

Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016  

Tentang Pilkada: 

                                                           
102 Ibid 
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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. 

Menanggapi problematika di perbolehkan mantan Narapidana 

dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, penulis melihat 

bahwasanya Seorang kepala daerah, layaknya pejabat publik yang 

lain berfungsi sebagai panutan (teladan) para masyarakat. Sosok 

seorang pemimpin tentunya matang secara intelektual maupun moral. 

Secara intelektualitas, masyarakat tentunya menginginkan daerahnya 

dipimpin oleh orang-orang yang cerdas dalam berfikir dan bertindak. 

Hal ini penting, karena seorang pemimpin harus mencarikan solusi 

terbaik bagi persoalan-persoalan yang menjadi kepentingan orang 

banyak yang ia pimpin. 

Begitupun secara moral. Dari segi nilai, etika dan integritas 

pribadi, tentunya tidak ada satu orangpun yang ingin menyerahkan 

kekuasaan dan nasib kehidupannya kepada orang yang bermasalah 

secara moral. Menyerahkan kepentingan publik kepada orang yang 

katakanlah bermental ”jahat”, kriminal dan tercela tentu akan 

membawa banyak kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Secara 

moral, masyarakat tentu menginginkan para pemimpinnya sebagai 

teladan terdepan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pun sangat 
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penting mengingat kekuasaan sangat dekat dengan penyalahgunaan. 

Tanpa kekuasaan pun seseorang bisa berbuat sewenang-wenang, 

apalagi dengan disertai kekuasaan, kecenderunga seseorang untuk 

menjadi abuse tentu semakin besar. 

Berkaitan dengan hal itu, muncullah pertanyaan, 

bagaimanakah posisi seorang mantan narapidana atas jabatan kepala 

daerah itu?. Seseorang yang telah selesai menjalani hukumannya 

dan kemudian kembali dalam komunitas mayarakatnya, apakah 

dengan serta merta bisa dikatakan bersih sebagaimana sesaat 

sebelum ia terjerumus tindakan kriminal?. Apakah dengan status 

mantan kriminal itu bisa dikenakan padanya cap penjahat seumur 

hidupnya sehingga ia  tak layak mengabdi dengan menjadi kepala 

daerah? Pertanyaan-pertanyaan ini lah yang akan ditelusuri lebih 

lanjut. Sebaliknya jika dengan logika pembinaan dalam 

pemasyarakatan, seseorang yang sudah keluar mestinya telah layak 

menjadi orang yang bersih. Tapi apakah dengan begitu, secara serta 

merta juga berarti ia berhak menjadi kepala daerah ? muncul juga 

pertanyaan apakah keikutsertaan mantan narapidana dalam 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah sesuai dengan 

amanat UUD NRI Tahun 1945 ? ataukah bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 ? terkait dengan nilai konstitusionalitas 

keikutsertaan mantan narapidanadalam pilkadaini yang kemudian 

akan di bahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya. 
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C. Konstitusionalitas Mantan Narapidana Dalam Mencalonkan Diri Sebagai 

Kepala Daerah Pasca Putusan MKRI Nomor 42/PUU-XIII/2015 

Konsekuensi dari putusan MKRI tidak hanya kepada para pemohon akan tetapi 

kepada warga Negara  secara keseluruhan yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini 

disebabkan karena norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji adalah norma 

yang bersifat umum (erga omnes). Oleh karenanya, Putusan MKRI  mengikat kepada 

seluruh warga Negara Indonesia  sejak putusan itu ditetapkan. 

Sebagai negative legislator, setiap putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia berpengaruh terhadap apa yang menjadi hukum serta apa yang tidak 

menjadi hukum. Dalam konteks penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

42/PUU-XIII/2015 memiliki implikasi yuridis terhadap hak mantan narapidana 

menduduki jabatan kepala daerah. 

Menurut Janedjri M. Gaffar,103 jabatan publik atau jabatan politik yang 

pengangkatannya baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat (yang selanjutnya 

disebut sebagai elected official) maupun melalui cara lain, menuntut syarat 

kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Setiap 

calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya 

didapatkan pejabat yang bersih, berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral 

yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali ditentukan sendiri dalam UUD NRI 1945 

adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan 

                                                           
103Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 

2013, hlm. 166   
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kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan 

memperhatikan ketentuan dari Pasal 28J ayat (2) UUD NKRI 1945. 

Lebih lanjut menurut Janedjri M. Gaffar,104 pencalonan seseorang untuk dapat 

mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bukan berarti bahwa negara tidak 

boleh mengatur atau menentukan persyaratan, sepanjang pengaturan dan/atau 

persyaratan merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau 

aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan tidak bersifat diskriminatif 

dalam pengertian membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis 

kemanin, keyakinan politik atau status sosial tertentu lainnya. Persyaratan tersebut 

adalah sebagai mekanisme yang wajar dan memungkinkan pemilihan berlangsung 

secara cermat dan menghasilkan pemilihan pemimpin yang terpecaya. 

Pertimbangan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 

yakni:  

dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai 

menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur 

bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan 

diri menjadi gubernur, bupati dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan 

public atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected 

officials). 

 

Sementara itu penjelasan yang sama sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-

VII/2009 sebagai berikut: 

“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan 

pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan 

sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected 

official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka 

                                                           
104Janedjri M. Gaffar, Ibid, hlm. 167   
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kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 

pelaku kejahatan yang berulang-ulang.” 

 

Dengan Putusan MK Nomor 42/XIII/2015 yang dalam pertimbangannya 

menyebutkan bahwa, “……mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan 

politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials)”, berimplikasi pada 

undang-undang yang sederajat dan mengatur hal yang sama seperti halnya Undang-

Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal ini yang dimohonkan dalam 

pengujian materi hanyalah Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Pilkada. 

Putusan MKRI Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah membuka kesempatan kepada 

mantan narapidana dengan mengembalikan hak-hak politiknya yang dulunya 

dirampas karena menyandang status narapidana. Dengan pengembalian hak-hak 

politik bagi narapidana yang telah menjalani masa hukummanya, kiranya Mahkamah 

Konstitusi telah berbuat menjalankan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup 

(living constitution) yang di dalamnya menjamin setiap orang untuk mendapatkan 

haknya. Tak terkecuali hak politik.  

Dalam hal putusan MK yang memperbolehkan mantan narapidana untuk 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, peneliti melihat bahwasanya MK 

seharusnya memiliki pertimbangan lain terlepas daripada amanat Pasal 27 Ayat (1) 

yang  memperbolehkan seseorang untuk dapat mengisi suatu jabatan publik dengan 

tanpa membeda-bedakan, namun pada sisi lain MK juga harus dapat melihat dampak 

sosiologis maupun filosofis ketika sebuah daerah di pimpin oleh mantan narapidana. 

Padahal secara konstitusional Hak politik merupakan hak yang dapat di batasi, 
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sebgaimana di tegaskan dalam pasal 28 J UUD NRI Tahun 11945 dimana dikatakan 

bahwa : 

a. Setiap orang wajib menghormatik hak asasi manusia orang lain dalam 

tertb kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara. 

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesua idengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

           Pasal 28 J itu pada dasarnya adalah pembatasan yang memberikan 

kesempatan perlindungan pada kepentingan yang lebih besar. Pembatasan 

pelaksanaan hak asasi seseorang jangan sampai melanggar hak-hak asasi orang lain 

dalam masyarakat yang lebih luas tercederai oleh pelaksanaan hak asasi yang hanya 

satu orang itu. 

Kemudian amant pada Pasal 28J ini di atur lebih lanjut oleh beberapa pasal di 

bawah ini; 

Pembatasan Hak Asasi Manusia bisa ditemui dalam pasal 69 70 dan 73  

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Pasal 69 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia: 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, 
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dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Setiap 

hak asasi manusia sseseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung 

jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan danmemajukannya. 

Pasal 70 menyatakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia:  

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang- undang dengan maksud 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, kemanusiaan, keamanan dan ketertiban dalam suatu 

masyarakatdemokratis. 

Pasal 73 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia: 

 Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat 

dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan 

dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. 

Ketiga pasal di atas adalah dasar hukum pembatasan hak asasi dalam tingkat 

nasional. Pembatasan hak asasi memang dimungkinkan sepanjang memenuhi 

persyaratan yang disebutkan konstitusi. 

Penulis juga melihat bahwasanya aturan mengenai diperbolehkan Mantan 
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Narapidana dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah merupakan sebuah 

aturan hukum yang tanpa mempertimbangkan moralitas, sebagaimana Menurut 

Satjipto Rahardjo norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang 

mendasarinya yaitu keadilan, karena menurutnya kehadiran moral dalam hukum 

dilambangkan oleh keadilan itu sendiri yang dikenal sehari-hari melalui pengadilan, 

court of justice , chief justice dan sebagainya105. Lanjut Satjipto Rahardjo, hukum 

tidak bisa dan tidak cukup hanya berdiri sendiri sendiritanpa cita moral yang melatar 

belakanginya. Soal penegakkan hukum yang menyertakan ataupun meniadakan 

moral ini, oleh Satjipto Rahardjo dibagi ke dalam dua aliran pemikiran hukum yakni 

aliran minimalis dan aliran idealis. 

Penegakkan hukum modern kini memang telah tereduksi kepada penegakkan 

yang terbatas pada prosedur hukum saja. Aliran demikian dikenal dengan sebutan 

aliran “minimalis”dimana bagi mereka, hukum yang ditegakkan dengan 

menegakkan peraturan-peraturannya sudah lah cukup merepresentasikan kebutuhan 

masyarakat akan keadilan. Pemikiran yang pertama ini sangat terpengaruh pola pikir 

yang menganggap hukum adalah instrument teknologi.  

Namun sebaliknya bagi, mereka yang berfikiran “idealis”. Menegakkan 

hukum peraturan begitu saja tidaklah cukup, melainkan kita juga perlu  memikirkan 

nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum yang tidak dengan 

mudah bisa dibaca dalam sebuah peraturan tertulis. Bagi aliran ini, hukum bukan 

                                                           
105Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm 55. 
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semata teknologi yang memudahkan, melainkan sarana untuk mengekspresikan nilai 

danmoral. Dengan alasan tersebut di atas, maka kalimat “menegakkan hukum” 

mungkin saja telah cukup mengatasi semua hal. Namun dalam kondisi di banyak 

tempat terutama di Indonesia, kalimat itu tidaklah cukup. Lanjut Satjipto Raharjo 

kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya butuh penegasan negara ini 

berdasarkan hukum, melainkan juga berdasarkan moral.106Hal ini pulalah yang 

menjadi ketidak-puasan para pembuat UUD 1945. Karena jika membaca UUD 1945 

dengan seksama tentu kita akan menemui bahwa pembuat UUD Tahun 1945 

tidaklah puas dengan aktivitas yang hanya memproduksi peraturan perundang- 

undangan saja. Sebagaimana penjelasan UUD Tahun 1945 menegaskan kepada kita 

bahwa : yang sangat penting adalah semangat. Meskipun dibikin UUD yang 

menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara  

negara…bersifat  perorangan,  UUD tadi  tentu  tidak ada artinya dalam praktik.107 

Pernyataan di atas secara tegas ingin menekankan bahwa norma hukum 

mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri 

dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran 

moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya 

oleh pembentuk Undang-Undang hal tersebut bukanlah hukum. Dengan begitu 

pembatasan hak untuk menduduki jabatan publik melalui hukum tetap bisa 

dilakukan sepanjang pengaturan hukum itu memuat unsur moral di dalamnya yang 

                                                           
106Ibid, hlm 59. 

 
107Ibid 
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berarti bahwa pengaturan itu harus mencerminkan keadilan dari hukum itu sendiri. 

Filosofis pembatasan hak asasi manusia ini bisa dijelaskan dengan  menarik 

dari titik awal teori definisi hak asasi manusia itu sendiri, terutama soal hak asasi 

manusia yang awalnya ditempatkan sebagai hak absolute dari setiap individu 

(absolute individual rights). Dalam teori absolute individual rights dikenal sebuah 

pandangan bahwa tidak boleh ada pembatasan atas hak asasi manusia karena hak 

asasi adalah hak mendasar setiap individu. Satu-satunya hal yang bisa membatasi 

pelaksanaan hak absolute adalah “diskresi” pribadi individu itu sendiri yang 

dikendalikan oleh kehendak yang berasal dari dalam dirinya yang memilih untuk 

tidak menggunakan haktersebut. 

Konsep hak individu yang absolute ini dijelaskan oleh William Black Stone 

dalam karyanya commentaries on the laws of England (1765-1769). Pada bagian 

pertama (chapter I) William Blackstone mengatakan bahwa :  

The rights of persons considered in their natural capacities are also of two sorts, 

absolute, and relative. Absolute, which are such as appertain and belong to 

particular men, merelyasi ndividual sorsingle persons: relative,which are indigent 

to the masmembers of society, and standing in various relations to each other…108 

Dikatakan bahwa hak – hak yang dinikmati oleh manusia yang didasarkan 

pada kapasitas alami sebagai manusia juga dibagi menjadi dua bagian besar, yakni 

hak yang bersifat abosolut dan hak yang bersifat relative. Hak yang absolute ini 

                                                           
108Sir    William    Blackstone,    Commentaries    on    the    Lawsof  England (1765-1769),         

<http://www.lonang.com/exlibris/black ston/bls-101.htm. di akses 13 september 2016 
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lanjutnya, adalah hak yang mendasar yang dimiliki setiap orang hanya karena 

seseorang itu tergolong sebagai individual atau pribadi sendiri. Sedangkan hak 

relative dimiliki oleh seseorang dan melekat karena alasan lain seperti misalnya 

sebagai anggota dari suatu masyarakat atau dalam posisi memiliki hubungan tertentu 

antara satu dengan yang lain. Absolute Individual Right mengkondisikan manusia 

sebagai makhluk  yang bebas. Yang diberkati dengan kecerdasan untuk 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta kekuasaan untuk memilih 

ukuran mana yang akan muncul dan dianggap lebih menguntungkan. Kebebasan 

alamiah inilah yang membuat manusia sebagai pusat dari semua tindakan (center of 

all actions). Hal ini pun sebagaimana dikatakan oleh William Blackstone bahwa : 

This natural liberty consists properly in a power of acting as one thinks fit, without 

any restra in to rcontrol, unless by the law of nature:being a right 

inherentinusbybirth, and one of the gifts of God to man at his creation, when he 

endued him with the faculty of free will.109 

Namun demikian, meskipun terkesan mutlak untuk dilaksanakan, absolute 

individual rights dalam konsep yang dijelaskan William Black Stone bukan pula 

berarti tanpa pembatasan. Seorang individu tidak hanya memiliki hak absolute 

sebagai konsekuensi status nya sebagai individu. Seorang individu juga   memilik 

kewajiban absolute terutama ketika ia berinteraksi dan masuk ke dalam anggota 

suatu masyarakat. Sebagaimana lanjut dikemukakan oleh William Blackstone 

bahwa:   

                                                           
109Ibid 



125 
 

But every man, when he enters into society, gives up a part of his natural 

liberty, as the price of so valuable a purchase; and, in consideration of 

receiving the advantages of mutual commerce, obliges himself to conform to 

those laws, which the community has thought proper to establish.110 

Karena itu, di situlah peran penting hukum, yakni untuk mengatur pembagian 

porsi yang adil antara hak dan kewajiban. Hukum yang di dalamnya memuat 

pembatasan hak asasi itu lah yang berfungsi mengatur distribusi hak dan kewajiban. 

Meskipun hak individu dibatasi, namun sebetulnya pembatasan itu adalah sebuah 

penjaminan bagi pelaksanaan hak individu masing-masing agar tetap bisa dijalankan 

dengan baik tanpa resiko berbenturan satu sama lain.  

Di situlah fungsi hukum yang menjalankan pembatasan hak asasi menjadi 

sangat penting. Adalah tidak mungkin menjalankan konsep absolute individual 

rights secara penuh tanpa pembatasan sama sekali. Pembiaran atas setiap aksi 

individu tanpa pembatasan sama sekali tentu tidak akan bisa diterima oleh 

masyarakat. Pada intinya segala aktivitas kehidupan tentu akan selalu bertemu 

dengan pembatasan-pembatasan yang ada sebagai rambu penjamin hak-hak semua 

orang.  

Selain hal itu, perlu juga ditekankan bahwa salah satu alasan moral yang 

menyebabkan mengapa seorang mantan narapidana harus di batasi haknya untuk 

menduduki jabatan publik atau secara spesifik jabatan kepala daerah adalah demi 

tujuan untuk melindungi masyarakat yang nantinya akan ia pimpin, jika terpilih. 

                                                           
110Ibid 
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Seorang pejabat publik yang buruk secara integritas dan cenderung mencari 

keuntungan pribadi tentunya sangat berpotensi membawa banyak kerugian bagi 

masyarakat yang nanti akan ia pimpi. Karena ituseorang pemimpin yang layak 

memimpin memang telah sepantasnya memiliki kapasitas moral dan integritas yang 

baik. 

Pembahasan mengenai corak pemerintahan yang ideal bermoral dan 

professional yang didambakan semua orang adalah suatu keadaan yang layak 

diperjuangkan. Untuk mencapai tujuan itu, maka secara logis sangatlah perlu 

ditetapkan kriteria-kriteria pemerintahan ideal yang ingin dibentuk seperti apa. Salah 

satu indikator yang mengukur baiknya bentuk pemerintahan adalah asas- asas umum 

pemerintahan yang baik atau AAUPB. Fokus dari pembatasan hak mantan 

narapidana untuk menjadi pejabat publik adalah pada persoalan integritas. Menurut 

Ateng Syafrudin terdapat enam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang perlu 

diterapkan demi terselenggaranya pemerintahan secara baik diantaranya : 

 (1) Asas persamaan, (2) Asas Kepercayaan, (3) Asas Kepastian hukum,(4)Asas   

kecermatan,(5) Asas pemberian alasan,(6) Larangan 

Detournement   de   pouvoir   .111Namun   yang   berkaitan   langsung      dengan 

pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah adalah asas 

persamaan dan asas kepercayaan. 

Pertama, Asas Persamaan menurut Ateng Syafrudin adalah asas yang mengharuskan 

segala hal hal yang sama mesti diperlakukan sama. Di samping sebagai salah satu 

                                                           
111Ibid Hal 41. 
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asas yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum asas ini juga 

menegaskan bahwa hampir tidak ada penguasa yang seakan- akan dianggap suci 

adalah salah satu pemikiran asas persamaan yang menyamakan kedudukan semua 

orang di hadapan hukum. Asas persamaan. Dengan konstruksi asas persamaan ini, 

maka pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi pejabat adalah 

memungkinkan dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang diperlakukan sama di 

hadapan hukum. Semua orang yang melakukan tindak pidana mersti mendapatkan 

sanksi tanpa terkecuali seorang pejabat publik sekalipun. 

kedua adalah asas kepercayaan. Ateng Syafrudin menjelaskan bahwa Asas 

kepercayaan sangat penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, 

keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan, dan bentuk-bentuk rencana. 

Bila suatu badan pemerintahan atau seseorang pejabat yang berwenang bertindak 

atas nama pemerintahan itu memberikan janji kepada seorang warga, asas 

kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu terikat pada janjinya. Soal 

pengisian pejabat publik tentu memerlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat. 

Seorang pejabat publik tentunya harus bisa meyakinkan publik bahwa ia memang 

mampu memimpin. Penjabaran asas-asas umum pemerintahan yang baik ini telah 

diadopsi oleh hukum positif kita, terutama telah muncul dalam bentuk Undang-

Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

bebas dari KKN. 

Berdasarkan alasan alasan hukum, filosofis, maupun sosiologis yang peneliti 

paparkan diatas maka pada kesimpulannya peneliti merasa bahwasanya Hak politik 

mantan narapidana untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah seharusnya di 



128 
 

batasi oleh Undang Undang, agar masyarakat di daerah tidak di pimpin oleh seorang 

mantan narapidana. 


