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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung 

tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 

“Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah 

dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang 

tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang 

pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Penerapan 

pidana di Indonesia tidak hanya bersifat retributif, namun 

bermakna juga perlindungan masyarakat (defence 

social), sehingga perlu diperhatikan efektivitas berlakunya baik 

bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat sekaligus dalam 

pengenaan sanksinya.2Hans Kelsen mengartikan hukum adalah 

tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang 

perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada 

satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang 

memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu 

sistem, konsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum 

jika hanya memperhatikan satu aturan saja.3 

 

Sehingga berdasarkan pada pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hukum adalah sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa peraturan atau kaedah 

yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam mengatur kehidupan bersama 

dan memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dan memiliki konsekuensi jika 

dilanggar. 

                                                             
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2Muladi. 2002.Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Penerbit Alumni. Hal.10 
3Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta. 

Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.  Hal. 13. 
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Mengenai konsep negara hukum sendiri dapat dilihat dari gagasan beberapa 

ahli, misalnya John Locke melalui karyanya yang terkenal yaitu Two Treaties on 

Civil Government, yang mengemukakan teori-teori mengenai pemisahan 

kekuasaan, hak-hak azazi dan sebagainya.4  Sehingga berdasarkan pada 

pemikiran John Locke tersebut, maka sistem negara hukum akan 

menyelenggarakan segala kegiatan pemerintahan berlandaskan pada hukum 

bukan kekuasaan semata, kemudian adanya pemisahan kekuasaan dan juga 

jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap setiap warga negara. Unsur 

dalam negara hukum adalah hak asasi manusia. Indonesia telah mengatur adanya 

hak asasi manusia di dalam hasil amandemen kedua Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sangat 

tegas dalam memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia 

yakni dengan adanya satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Bab 

XA.5Hal tersebut termuat dalam Pasal 28 A- J Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pembatasan hak asasi manusia 

berdasarkan undang-undang diatur dalam Pasal 28 J Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

(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 kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

                                                             
4S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2000. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. 

Yogyakarta. Penerbit Liberty.  Hal.42. 
5Tenang Haryanto dkk. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 

Sebelum dan Sesudah Amandemen. Purwokerto. Makalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.2 Mei 2008. Hal 139 
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pengakuan serta penghormatan 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. 

Maksud daripada pasal tersebut yakni setiap orang juga memiliki kewajiban 

dalam menghormati hak asasi manusia warga yang lain dalam menjalankan 

kehidupan bermasyarakat. Artinya setiap orang tidak serta merta berhak 

menjalankan kebebasan hak, namun juga harus tunduk terhadap batasan yang 

ditetapkan undang-undang agar dapat menciptakan keadilan dan ketertiban 

umum dalam masyarakat.  

Pengaturan hak asasi manusia dalam amandemen kedua Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan berarti menunjukkan 

Indonesia tidak menjunjung hak asasi manusia sebelumnya. Pada tahun 1998, 

melalui ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 

yang memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia 

bahkan menghormati ketentuan Universal Declaration of Human Rights 

Setelah ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 

Manusia, lahir Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa  

“Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada 

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang 

Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia” 

  Pengertian dari hak asasi manusia tersebut memberikan pemahaman bahwa 

hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan secara kodrati dan 
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melekat pada diri manusia tanpa bisa diganggu gugat oleh siapapun dan wajib 

dilindungi oleh negara. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa hak asasi 

manusia diberikan secara mutlak tanpa syarat dan tanpa batas 

“Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam 

hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian telebih 

dahulu dalam pelaksanannya.Jadi memenuhi kewajiban terlebih 

dahulu, baru menuntut hak”6 

Indonesia juga telah meratifikasi adanya Konvenan Hak Sipil dan Politik 

melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Convenant On Civil And Political Rights. Pengaturan hak asasi 

manusia dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik juga mengenal adanya hak asasi 

yang dapat dibatasi dan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Konvenan Hak Sipil dan Politik 

menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun tidak diperbolehkan 

adanya pengurangan terhadap hak-hak tertentu, yakni hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi 

kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut,  hak 

atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama. 

Sedangkan untuk hak-hak yang dapat dibatasi mendasarkan pada ketentuan 

Pasal 28 F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

yakni hak untuk berkomunikasi dan pasal 28 G Undang- Undang Dasar Negara 

                                                             
6Eko Hidayat. PerlindunganHak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. Bandar 

Lampung. Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. Hal.81 
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Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak untuk menguasai harta benda dapat 

dibatasi yang ditetapkan Undang- undang.  

Salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia adalah 

adanya hak politik.  

“Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya 

sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem 

parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi 

dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.”7 

Sedangkan dalam konstitusi Indonesia, hak politik secara langsung 

disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) – ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun  

1999 tentang Hak Asasi Manusia,  menyatakan: 

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan 

dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang 

dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 

pemerintahan. 

Maksud daripada pasal itu menjelaskan bahwa yang dimaksudkan hak 

politik adalah warga negara memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum 

yakni hak dipilih dan memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil serta berhak dalam menduduki jabatan pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Selain itu, hak politik juga disebutkan dalam 

                                                             
7Fuad Fachruddin. 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah 

dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hal.35-36. 
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konvensi internasional yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik yang diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil And Political 

Rightsyang menyatakan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak 

setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan 

publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hak politik, suatu terobosan dalam mengatasi tindak pidana 

korupsi yakni mengeluarkan sanksi pidana tambahan bagi terpidana korupsi 

yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pencabutan hak politik 

bagi terpidana korupsi ini termasuk dalam pasal 10 huruf b angka 1 Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana tambahan dapat 

berupa pencabutan hak – hak tertentu. Terobosan ini diterapkan untuk 

memberikan efek jera mengingat tindak pidana korupsi yang dapat berakibat 

rusaknya tatanan kehidupan bangsa. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia 

digolongkan menjadi tindak pidana extraordinary crime. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak terkendali 

akan membawa permasalahan tidak saja terhadap kehidupan perekonomian 

nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. 

Korupsi juga merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan 

pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah 

pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan 

berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.  
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Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini juga terdapat dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai aturan persyaratan dalam 

penyelenggaraan pemilihan jabatan publik. Pencabutan hak politik termuat 

dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang 

menyatakan sebagai berikut 

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan 

terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan 

korupsi.” 

 

Selain itu, juga dimuat dalam Pasal 60 huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang 

menyatakan sebagai berikut. 

“Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon Anggota 

DPD setelah memenuhi persyaratan yaitu : bukan mantan terpidana 

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” 

 

 Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan 

Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Pasal 60 

huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang 

Pencalonan Anggota DPD  menyatakan pengecualian pencalonan terhadap 

mantan narapidana korupsi, namun kemudian diajukan gugatan uji materi ke 

Mahkamah Agung karena dinilai KPU merampas hak politik mantan narapidana 

korupsi meskipun dalam putusan hakim tidak mencabut hak politik narapidana 
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korupsi. Adapun pemohon yang mengajukan uji materi dua peraturan KPU 

tersebut adalah sebagai berikut. 

“Jumanto yang merupakan terpidana korupsi mengajukan 

gugatan uji materiPasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun2018 Ke 

Mahkamah Agung dan terdaftardalam perkara Nomor 46 

P/HUM/2018 danLuciantri mengajukan uji materi Pasal 60huruf 

(j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 keMahkamah Agung yang 

terdaftar dalamperkara Nomor 30 P/HUM/2018,berdasarkan 

permohonan pengujian materiyang diajukan oleh Pemohon, 

MahkamahAgung mengabulkan uji materi tersebut”8 

 

Putusan Mahkamah Agung tersebut menandakan berarti dua peraturan KPU 

yang berkaitan dengan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dibatalkan 

karena menilai KPU telah melampaui batas kewenangannya dalam 

penyelenggaraan pemilu dan pencabutan hak politik seharusnya diputuskan 

melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pencabutan 

hak politik pernah diterapkan pada beberapa mantan narapidana korupsi yakni 

sebagai berikut. 

“Putusan pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi 

pernah dijatuhkan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh 

Jenderal Polisi Djoko Susilodalam kasus korupsi simulator SIM. 

Djoko Susilo juga dijatuhi pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 

miliar rupiah serta pidana tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti sebesar 32 miliar rupiah.Ada juga Romi Herton dan 

istrinya Masyito adalah wali kota Palembang. Romi Herton dan 

Masyito dijatuhkan pidana 7 tahun penjara untuk Romi Herton dan 

5 tahun pidana penjara, selain itu juga dijatuhkan pidana denda 

sebanyak 200 juta Rupiah. Jika tidak membayar denda maka 

diganti 2 bulan kurungan. Penjatuhan putusan terhadap pasangan 

suami istri ini ditambah dengan pencabutan hak dipilih dan 

memilih selama 5 tahun”9 

                                                             
8Faisal. 2018. Analis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana 

Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 

Volume 9 No 2 September 2018. Hal.157 
9Haliva Muharosa. 2016. Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Hak Politik bagi 

Terpidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Volume 3 No 1 Februari 2016. Hal. 5 
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Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi di Indonesia tidak 

diberlakukan tanpa jangka waktu atau dengan kata lain penerapannya disertai 

dengan limitatif jangka waktu penerapan, seperti yang tercantum dalam Putusan 

MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang membatasi  hanya berlaku sampai lima tahun 

sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. 

Penerapan pidana di Indonesia tidak hanya bersifat retributif namun 

bermakna juga perlindungan masyarakat. dan sejalan dengan teori pemidanaan 

yakni teori relatif maka penjatuhan pidana sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. penerapan aliran pemidanaan seperti inilah yang dapat 

menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang seimbang bagi pelaku, 

korban dan berpengaruh pula pada kondisi masyarakat. dan kepentingan 

masyarakat inilah yang menjadi perhatian. Pemidanaan akan selalu 

bersinggungan dengan hak asasi manusia.Adanya permasalahan pro dan kontra 

terkait dengan pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi membawa 

permasalahan dalam persoalan karena hak politik sebagai terobosan efek jera 

bagi terpidana korupsi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.  

Utamanya, Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum maka 

harus menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Namun di sisi lain, Indonesia 

harus dituntut untuk tegas dalam memberantas pidana korupsi yang semakin 

membawa permasalahan pada segala bidang kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sehingga penanganannya juga membutuhkan suatu extraordinary 

enforcement dari Pemerintah. 
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Oleh karena itu peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengenaan pidana tambahan yakni pencabutan hak politik bagi narapidana 

korupsi yang mengkaji dari  hak asasi manusia, sehingga judul dari penelitian 

ini adalah “PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI 

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam 

perspektif hak asasi manusia secara hukum nasional dan hukum 

internasional ? 

2. Bagaimana implikasi hukum dari adanya pencabutan hak politik terpidana 

korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pencabutan hak politik terpidana 

korupsi dalam perspektif hak asasi manusia secara hukum nasional dan 

hukum internasional; 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dari adanya pencabutan 

hak politik terpidana korupsi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat diklasifikan sebagai 

berikut. 

1. Bagi penulis : memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam 

mengetahui pengaturan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam 

perspektif hak asasi manusia secara hukum nasional dan internasional, juga 

sebagai syarat Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; 

2. Bagi Pemerintah: hasil daripada penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan Pemerintah dalam mengkaji hukum pencabutan hak politik 

bagi terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dan implikasi dari 

pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi 

3. Bagi Masyarakat:  memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan 

tentang pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam perspektif hak 

asasi manusia dan implikasi dari pencabutan hak politik bagi terpidana 

korupsi 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan tentang pencabutan 

hak politik bagi terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dan bagi 

Pemerintah dalam mengkaji hukum pencabutan hak politik bagi terpidana 

korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. 

Kemudian secara kegunaan teoretis hasil penulisan ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam pengembangan konsep pemidanaan, khususnya dalam 

penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan 
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dipilih. Dan secara kegunaan praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan input kepada penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan 

pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sebagaimana yang disampaikan 

oleh Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10 Pada 

penelitian inimenganalisis pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam 

perspektif hak asasi manusia 

1) Metode Pendekatan 

Pada penulisan penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif yakni menggunakan kajian hukum normatif 

berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-

undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma 

atau kaidah yang berlaku.11 Sedangkan dalam menerapkan metode ini 

digunakan tiga jenis pendekatan yakni pendekatan melalui statue approach 

(pendekatan perundang-undangan) 

Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti akan mengkaji dan 

memahami hierarki, dan asas-asas dalam perundang-undangan. Sehingga 

peneliti juga akan menggunakan pendekatan Undang- Undang Dasar 

                                                             
10 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 29 . 
11Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Penerbit PT. 

Citra Aditya Bakti. Hal. 52. 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dan  Universal Declaration of Human Rights, International 

Covenant On Civil And Political Rights,  Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and Political Rights 

2) Bahan Hukum 

Bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari sumber 

data primer dan sekunder 

a. Bahan hukum primer:  bahan yang bersumber dari analisa undang-

undang dan peraturan terkait dengan pencabutan hak politik bagi 

terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia yakni Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Universal Declaration of 

Human Rights, International Covenant On Civil And Political Rights, 

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political 

Rights 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b4ccprp1.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b4ccprp1.htm
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b4ccprp1.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b4ccprp1.htm


 

14 
 

b. Bahan hukum sekunder: berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-

artikel yang berkaitan dengan pencabutan hak politik bagi terpidana 

korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. 

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan studi kepustakaan.Di penelitian ini mengumpulkan data 

dengan menganalisa mendapatkan informasi melalui buku-buku, dokumen 

ataupun jurnal ilmiah yang terkait dengan pencabutan hak politik bagi 

terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. 

4) Teknik Analisa Data 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif. Sehingga analisa data penelitian ini yakni menggunakan  untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kuantitaif. Karena dalam penelitian ini 

untuk menyelidiki, menggambarkan dan menjelaskan konsep pencabutan 

hak politik bagi narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penyusunan proposal penulisan hukum ini penulis menyusun dalam empat 

bab yang didalam nya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami 

proposal penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai 

berikut. 
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BAB 1: PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang yang 

menjelaskan akar dari permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang 

menjelaskan permasalahan, tujuan penulisan yang menjadi pencapaian dalam 

penulisan dan manfaat yang menjelaskan kegunaan bagi penulis, pemerintah 

dan masyarakat. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi deskripsi atau uraian dari teori yang digunakan atau yang 

melandasi dari penulisan proposal hukum. Dalam hal ini menguraikan tentang 

tinjauan umum tentang pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam 

perspektif hak asasi manusia. 

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa 

analisa atau kajian jawaban dari  pengaturan pencabutan hak politik terpidana 

korupsi dalam perspektif hak asasi manusia secara hukum nasional dan hukum 

internasional  dan implikasi hukum dari adanya pencabutan hak politik 

terpidana korupsi beserta teori-teori yang telah dijelaskan. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab penutup yang menjadi sub bab yakni kesimpulan dan saran dari penulis. 

Kesimpulan berisikan inti dari hasil pembahasan yang didapatkan dalam 

penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas 

beberapa permasalahan yang diangkat. 

 




