
1 

 

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NO.04/PUU-VII/2009 

 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA  

SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF 

 

 

Skripsi  

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  

 

 

Oleh: 

DEWI FORTUNA DM 

Npm : 1321020003 

 

 

 

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara) 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG  

1439 H / 2017 M 



2 

 

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN  

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009  

TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA 

 SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF  

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

Oleh: 

DEWI FORTUNA DM 
Npm : 1321020003 

 

 

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara) 

 

 

 

 

Pembimbing I    : Dr. H. Khairuddin, M.H 

Pembimbing II  : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1439 H / 2017 M 



3 

 

ABSTRAK 

       Mantan narapidana merupakan seseorang yang pernah dihukum dan 

menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan, namun sesudah selesai menjalani 

masa hukuman di lembaga permasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan Mahkamah Konstitusi 

No.04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota 

legislatif dengan persyaratan 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, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 

       Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah mengenai dasar 

pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana analisis 

fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang 

pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Adapun tujuan dalam 

skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan Hakim 

Mahkamah Konstitusi dan analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai 

anggota legislatif. 

        Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka 

atau library research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-

buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti 

mengenai pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Metode 

pengumpulan data ini adalah dari penelitian ini adalah studi pustaka baik itu bahan 

primer maupun sekunder, setelah bahan terkumpul secara keseluruhan yang telah 

diperoleh dari hasil pustaka selanjutnya menggunakan pengolahan data editing 

(pemeriksa data), coding (penanda data), reconstructing (rekonstruksi data), 

kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif.  

       Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan memperbolehkan 

mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif apabila memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan 

permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU Pemilu, 

dan Pasal 58 huruf f UU Pemda, yang merupakan norma hukum yang 

inkonstitusional bersyarat.  
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MOTTO 

                           

                         

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat. 

 (QS. An-Nisaa 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  

       Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 

diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak 

terjadi kesalahan dan kerancuan perspeksi dalam memahami skripsi ini. Skripsi 

ini berjudul  “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009 TENTANG 

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA 

LEGISLATIF” , maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak 

menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca 

sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan,dll) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkaranya, dsb).
1
Dalam pengertian lain penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat,  (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama), 2011, h. 58 
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dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.  

2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya  

dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya
2
. 

3. Putusan adalah hasil pemeriksaan dari suatu perkara. 

4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 adalah putusan dari 

Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang diperbolehkannya 

mantan narapidana sebagai anggota legislatif. 

6. Pencalonan adalah orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri menduduki 

suatu jabatan pimpinan.
3
 

7. Narapidana orang tahanan atau orang yang ditahan dalam lembaga negara.
4
 

                                                             
2
 Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik (Erlangga: 

Jakarta, 2008), h. 11 
3
Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit.h.512 

4
Ibid.h.320 
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8. Mantan Narapidana adalah orang yang pada waktu yang lalu pernah menjalani 

hukuman pidana karena telah melakukan kejahatan atau orang yang telah 

dibebaskan dari segala tuduhan dan berhak memperoleh kemerdekaannya 

kembali.
5
 

9. Legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk 

membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan di dalam sebuah 

negara.
6
 

       Berdasarkan pengertian diatas dapat dimengerti bahwa, mantan 

narapidana diperbolehkan mencalonkan sebagai anggota legislatif, dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang akan dianalisis di 

dalam fiqh siyasah. 

B. Alasan Memilih Judul  

       Adapun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna karena untuk menambah 

pengetahuan serta memperkaya hazanah keilmuan hukum politik islam yang 

berhubungan dengan syarat pencalonan mantan narapidana sebagai anggota 

legislatif. 

2. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk diterapkan 

dalam memenuhi syarat calon mantan narapidana sebagai anggota legislatif.  

                                                             
5
Ibid,h. 229 

6
 M. Iwan Setiawan dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara cetakan 1,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), h. 

100 
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C. Latar Belakang 

       Hukum tata usaha negara ialah hukum mengenai susunan, tugas dan 

wewenang, dan hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan dengan pribadi-

pribadi hukum lainnya, dari alat-alat perlengkapan (jabatan-jabatan) tata usaha 

negara sebagai pelaksana segala usaha negara (perundang-undangan, 

pemerintahan, dan peradilan) menurut prinsip-prinsip yang tertinggi (badan 

legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif).
7
 Badan legislatif adalah lembaga 

yang membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili 

rakyat, maka dari itu lembaga ini disebut DPR. Dalam sistem ketatanegaraan 

badan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya mempunyai 

peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan 

dan pengawasan.
8
 Badan eksekutif adalah biasanya dipegang oleh badan atau 

lembaga eksekutif, di dalam negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri 

dari kepala negar seperti raja atau presiden bersama menteri-menterinya. Badan 

eksekutif yang luas mencangkup para pegawai sipil dan militer. Badan yudikatif 

adalah kekuasaan mengadili yang dibagi menjadi tiga yakni, Mahkamah Agung 

(MA),Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
9
 

 

 

                                                             
7
 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Edisi Revisi,(Jakarta:Raja Grafindo Persada 2005) , h.15  

8
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 173 

9
Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2006), h.247  



19 

 

       Negara Indonesia adalah negara kesatuan yakni kekuasaanya terdiri dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan kekuasaan 

yang menonjol dalam negara dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat 

dalam membentuk undang-undang. Dalam proses dan kegiatan memilih pejabat 

publik dalam pemerintahan, dilakukan dengan cara pemilihan umum yang 

melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan siapa yang berhak 

menjadi pejabat publik dalam pemerintahan, pemilihan ini biasanya disebut 

pemilihan umum dan pemilu. Pemilu merupakan bagian dari proses rakyat yang 

memilih pemimpin negara, selain memilih kepala negara sebagai lembaga 

ekskutif juga memilih DPR sebagai legislatif. Pada sistem politik telah merubah 

cara pemilihan, maka harus mencalonkan diri ke KPU dengan syarat-syarat atau 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tetapi banyak calon 

yang dikeluarkan dari daftar pemilihan, karena salah satu syarat yang tidak 

terpenuhi yaitu syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun. 

Dengan adanya syarat tersebut banyak calon yang merasa dirugikan oleh undang-

undang tersebut. 

       Calon yang merasa dirugikan adalah seorang warga negara Indonesia 

yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu pada tahun 

2009, dia bernama Robertus Adji, karena merasa undang-undang tersebut berlaku 

tidak adil pada mantan narapidana, maka dilakukan uji materil terhadap undang-
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undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada uji materi ini adalah 

Robertus, calon legislator untuk DPRD kabupaten Lahat Sumatra Selatan dari 

partai politik PDI Perjuangan yang gagal karena terganjal kasus pidana. Ia gagal 

menjadi calon legislatif karena ia pernah dipidana selama 9 tahun karena kasus 

penyimpanan senjata api, perampokan dan penganiayaan berat pada tahun 1976 

silam.
10

 

       Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji 

materi adalah UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD pada 

pasal 12 huruf g pasal 50 ayat 1 UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemda, pasal 58 

huruf  f berbunyi : 

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
11

 

 

       Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak memberikan 

kesempatan kepada mantan narapidana untuk menduduki jabatan legislatif dan 

kepala daerah. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 (1)  

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”
12

 

                                                             
10

“MantanNarapidana menjadi Calon Legislatif” (On-Line), tersedia di:http://media.Indonesia  (05 

Maret 2017) 
11

Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

http://media.indonesia/


21 

 

 

        Berarti pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia 

mempunyai hak asasi atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama didalam dan dimata hukum, pemerintahan dan hak politik. 

Yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) 

dalam pemilihan umum, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak 

untuk memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali. 

         Berbagai pertimbangan hukum akhirnya Mahkamah konstitusi 

mengabulkan bersyarat permohonan pengujian 12 huruf g, pasal 50 ayat (1) UU 

No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dan pasal 58 huruf 

UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan putusan MK 

No.4/PUU-VII/2009.Dengan keputusan tersebut maka peluang mantan 

narapidana untuk mengikuti perebutan kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

menjadi calon Presiden atau wakil Presiden serta kepala daerah terbuka lebar. 

Dan pemohon yakni Robertus dapat lega karena upayanya berhasil dan 

memperjuangkan hak mantan narapidana untuk ikut serta dan terjun kedalam 

pemerintahan. 

         Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia 

haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip 

konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan 

dalam Surah An-Nisa‟: 58 Allah berfirman : 

                                                                                                                                                                              
12

 UUD 1945 Pasca Amandemen 
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 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allahmemberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 

 

         Dalam pemerintah Islam badan legislatif sudah ada, istilah yang populer 

dipakai yaitu ahl al-halli wa al-„aqdi, dan Kepala Daerah juga pernah dijumpai, 

yakni dengan sebutan Amir yang dipakai untuk menyebut penguasa daerah, 

gubernur dan komandan militer. Istilah ahl al-halli   wa al-„aqdi mulai muncul 

dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli ushul fiqih setelah masa Rasullah SAW. 

Mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan as-sahabah. Istilah ini 

dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak 

sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain 

memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahl al-halil wa 
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al-„aqdi juga disebut oleh al-mawardi sebagai ahl al-ihktiyar,walaupun istilah ahl 

al-halli wa al‟aqdi belum muncul pada masa Rasul, namun dalam praktiknya rasul 

selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang 

semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam islam untuk 

bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut 

dengan ahl al-halil wa al-„aqdi yang anggotanya terdiri dari para sahabat. 

Merekalah yang  mempunyai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan 

lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. 

         Al-Mawardi menentukan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh 

ahl al-halli wa al-„aqdi adalah bersikap adil, ilmu yang memadai untuk ijtihad, 

sehat indera (pendengaran, penglihatan, dan lisan), utuh anggota tubuh, wawasan 

yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan 

umum, dan mempunyai keberanian untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan 

musuh.
13

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum 

kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang belum diatur dalam al-Qur‟an 

dan hadist serta yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran 

konstitusional dalam memilih pemimpin saja. Para pemegang kekuasaan sering 

juga disebut dan wulat al-amri, waliyul amri, dan ulil amri. Yang pertama berarti 

pemerintah, yang kedua bermakna orang yang memiliki wewenang dan 

kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Dan yang terakhir diartikan 

                                                             
13

“ Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam” (On-Line)  tersedia di: 

http//:jurnalpolitik.uinsby.ac.id (10 April 2017) 
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dengan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Waliyul amri oleh para ulama 

disamakan dengan istilah ulil amr. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur‟an 

dalam surah An-Nisa‟ : 59 Allah berfirman : 

                        

                           

       

 

 “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 

 

         Kata amir tidak digunakan oleh al-Qur‟an, yang ada ulil amri. Tapi dalam 

teks-teks hadis Nabi banyak digunakan kata amir. Hadis-hadis dimaksud 

menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, 

ddan pemimpin harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Awal 
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pemerintahan islam, tugas utama amir pada mulanya sebagai penguasa daerah 

yaitu pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin 

agama. Kemudian tugasnya bertambah meliputi memimpi akspedisi-ekspedisi 

militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan 

Islam, membangun masjid, Imam dalam Shalat Khatib dalam shalat jum‟at, 

mengurus administrasi pengadilan dan ia bertanggung jawab kepada khalifah di 

madinah.
14

 

         Setelah ditarik kepemerintahan Islam, ternyata praktek yang telah 

dilaksanakan oleh Indonesia sudah mengalami perkembangan. Jadi prakteknya, 

yang selama ini berlaku di Indonesia hampir sama dengan Pemerintahan Islam, 

akan tetapi Indonesia sudah mengalami perkembangan pemikiran dalam mengatur 

pemerintahannya. Hal itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah perkembangan 

tersebut bertolak belakang dengan konsep islam ataukah tidak. Serta akan menjadi 

topik yang menarik jika perpolitikan Indonesia khususnya mengenai mantan 

narapidana menjadi calon anggota legislatif yang akan dibahas secara mendalam 

berdasarkan analisis fiqih siyasah nantinya dapat menghasilkan konsep baru yang 

mudah-mudahan bermanfat bagi diri sendiri dan seluruh umat manusia. Untuk itu 

penulis memilih judul “ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009 TENTANG 

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA 

LEGISLATIF “. 

                                                             
14

 Suyuti Pulungan Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT Grafindo:1994),h. 6 
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D. Rumusan Masalah 

         Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apa pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan 

mantan narapidana sebagai anggota legislatif ? 

2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

No.04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota 

legislatif ? 

E. Tujuan Penelitian  

         Adapun tujuan penulisan untuk mengadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang 

digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan 

narapidana sebagai anggota legislatif. 

2. Untuk mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-

VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. 

F. Metode Penelitian  

         Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk 

memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun 

dalam penulisan ini penulis menggunaka metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  
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Penelitian ini adalah penelitian Library Research (Penelitian 

Pustakaan)dalam penelitian ini mengadakan penelitian pada perpustakaan 

yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisi yang 

dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.
15

 Studi 

ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data 

sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk 

melakukan penelitian. 

 

2. Jenis Data 

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan 

utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini terdiri dari Al-Qur‟an, Al-hadist, Kitab-kitab fiqh dan KHI 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. 
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 Sumardi Suryabrata, MetodologiPenelitian, (Yogyakarta: 1986) , h. 65 
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Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu berupa buku-buku 

literatureyang berkaitan dengan pembahasan, seperti : sumber data yang 

diperoleh dari buku-buku dan literature tentang keputusan mahkamah 

konstitusi no. 04/PUU-VII/2009 yang mengenai tentang pencalonan 

narapidana sebagai anggota legislatif. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun 

bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa 

endikplodia hukum islam dan ilmiah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat 

pengumpualn data yaitu study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini 

merupakan penelitian Biliographich atau bahan kepustakaan, maka dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan 

data. 

a. Library research adalah satu cara memperoleh data dengan mempeajari 

buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari peneliti terlebih 

dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi 

dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan
16

. 

                                                             
16

Hadawi Nawawi, MetodologiPenelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1998),h. 78 
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Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis 

mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 sedangkan sumber data 

sekundernya adalah Al-Qur‟an, Hadist, tafsir, fiqh siyasah dan buku-buku 

yang mengkaji literature yang memiliki relevansi dengan pembahasan 

skripsi ini, yaitu buku-buku yang mengkaji tentang pencalonan mantan 

narapidana sebagai anggota legislatif. 

b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat khabar, majalah dan 

sebagainya.
17

 Dalam penelitian penulis ini, penulis mencari data 

mengenai putusan  MK No.4/PUU-VII/2009, dokumen resmi dan hal-hal 

lain yang berkaitan dengan permasalahan.  

4. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

a. Metode Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah 

data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Editing  

                                                             
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:  Rineka Cipta:1985),  

h. 206 
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Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang 

telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat 

segera dipersiapkan untuk kepentingan berikutnya. 

2) Koding  

Koding adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data 

atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui, apakah 

data-data yang telah diproses sesuai atau tidak.
18

 

3) Sistematizing atau sistematisasi 

Yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah”,
19

 yang dimaksud dalam hal ini yaitu : 

mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah diedit dan 

diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

 

 

 

b. Metode Analisa Data  

 Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.
20

 Dalam metode 

berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau 

                                                             
18

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta: Gramedia, 1985) , h.29 
19

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 29  
20

  Lexy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung, PT Remaja Roskakarya, 2000), h.2 
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peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan 

metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah 

terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga 

didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data 

penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk 

selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang 

berkaitan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hak Politik Warga Negara 

1. Pengertian Hak Politik Warga Negara 

       Untuk mendefinisikan hak politik warga negara perlu dipisahkan terlebih 

dahulu tentang pengertian hak dan politik. Secara bahasa hak berarti yang benar, 

tetap dan wajib, kebenaran dan kepunyaan yang sah. Hak juga dapat disebut hak 

asasi yaitu sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, 

bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.
21

Sedangkan kata politik 

berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan 

mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, 

siasat dan sebagainya) mengenai peme rintahan negara atau terhadap negara lain, 

kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi atau suatu masalah).
22

 

       Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki 

oleh warga negara dimana asas warga kewarga negaraannya menganut asas 

demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam 

pemerintahan. Sehingga jika hak ini ada dalam suatu negara, maka negara 

tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokrasi, pada 

                                                             
21

Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat,  (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2011),  h. 115 
22

Ibid h. 250 
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umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu 

penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak 

langsung. 

2. Dasar Hukum Hak Politik Warga Negara 

       Politik harus berlandaskan pada hak-hak dasar warga negara, khususnya 

hak hak berbicara, berkumpul, serta berorganisasi. Politik kewarganegaraan juga 

memperjuangkan terpenuhnya hak-hak dasar lainnya, termasuk hak sosial-

ekonomi dan hak budaya. Dengan alternatif seperti inilah maka paradigma 

integralistik dapat digantikan dengan seterusnya. Politik kewarganegaraan akan 

menitikberatkan  pada kemandirian serta partisipasi warga negara, baik pada 

tataran civil society maupun political society, dalam proses menentukan 

kemaslahatan umum (public goods). Dengan landasan ini, segala bentuk 

diskriminasi tidak mendapat tempat. Yang dimungkinkan adalah dibuatnya 

kebijakan-kebijakan affirmative actions bagi mereka yang masih tetinggal, baik 

karena sebab-sebab struktural maupun non-struktural.
23

 

       Hak  politik warga negara mencangkup hak untuk memilih dan dipilih, 

penjaminan hak dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 

mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat 

(3).
24

Sementara hak memilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 

                                                             
23

 Muhammad A.S. Hikam, Politik Kewarganegaraan (Landasan Redemokrasi di Indonesia), 

(Jakarta:1999), h. 11 
24

Pasal 27 ayat (1): Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dala hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
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6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.
25

 Perumusan 

pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi 

mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai 

hak-hak yang sama dan implementasi hak dan kewajiban pun harus bersama 

sama. Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam 

peraturan perundan-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

 

3. Bentuk-bentuk Hak Politik Warga Negara  

       Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan 

aspirasi dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada empat fungsi Pemilu yang 

terpenting: legistimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite 

politik, dan pendidikan politik. Melalui Pemilu, legistimasi pemerintah/penguasa 

dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki 

                                                                                                                                                                              
Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

Pasal 28: Kemerdekaan bersirikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. 

Pasal 28E ayat (3): Setiap oang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat. 
25

Pasal  1 ayat (2): Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar.  

Pasal 2 ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umumdan diatur 

lebih lanjut dengan undang-undang. 

Pasal 6A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum 

Pasal 22C ayat (1): Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 

pemilihan umum. 
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kedaulatan. Keberadaan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan 

memperoleh dukungan dan sanksi yang kuat karena keduanya berlandaskan 

sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan karena pemaksaan dari atas. 

Selanjutnya melalui pemilu seleksi  kepemimpinan dan perwakilan rakyat 

dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara.
26

 

       Bentuk-bentuk hak politik warga negara Indonesia dibidang politik , 

yaitu: 

1. Hak untuk dipilih menjadi anggota eksekutif dan legislatif  

2. Hak untuk memilih anggota eksekutif dan legislatif  

3. Hak untuk mempunyai kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan  

4. Hak untuk mendirikan partai politik  

5. Hak untuk membuat organisasi-organisasi pada bidang politik  

6. Hak untuk menyampaikan pendapat yang berupa usulan petisi  

       Adapun pada tahun 1986 silam, muncul konsep hak asasi manusia yang baru, 

yaitu mengenai hak untuk pembangunan atau right to development. Hak/atau 

untuk pembangunan ini mencangkup persamaan hak atau kesempatan untuk maju 

yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup 
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Muhammad A.S. Hikam, Op. Cit , h. 16 
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sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut
27

. Yang termasuk hak-hak asasi 

manusia antara lain: 

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri 

2. Hak untuk hidup 

3. Hak untuk tidak dihukum mati 

4. Hak untuk tidak disiksa 

5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang 

6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak 

7. Hak untuk berekpresi atau menyampaikan pendapat  

8. Hak untuk berkumpul dan berserikat 

9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum 

10. Hak untuk memilih dan dipilih 

 

B. Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif 

1. Pengertian Mantan Narapidana   

       Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran 

hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam 

hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku 

pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam 
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 Mohammad Ryan Bakry, Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good governance Di 

Indonesia, (Jakarta: Erlangga: 2010), h. 26 
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hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah 

dilakukan peradilan dan dikenakan pputusan dari hakim. Saat ini di masyarakat 

berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. 

       Mantan narapidana adalah orang yang pernah berbuat melanggar norma-

norma yang pernah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat 

dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. (Yudobusono, 

1995). Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1962), 

terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana 

yang menjadi pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. 

       Dalam penjelasan pasal 2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok 

permasyarakatan (dalam soedjono, 1972) mantan narapidana adalah seseorang 

yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab 

terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, namun telah 

mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum. 

       Admin, 2007 mengatakan bahwa mantan narapidana adalah seseorang 

yang pernah ditahan karena diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk 

sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan dan 

pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya.  
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       Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHAP dan KUHP, 2002) narapidana 

adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana 

hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Salim dkk (1991) 

mengemukakan narapidana didefinisikan sebagai orang yang dipenjara karena 

tindak pidana, sedangkan mantan narapidana adalah orang yang pernah dipenjara 

karena tindak pidana namun masa tahanannya telah berakhir.
28

 

       Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang pernah 

dihukumidan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan namun sekarang 

sudah selesai menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan, berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2. Hak-hak Politik Mantan Narapidana 

       Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan demokrasi dalam rangka 

mewujudkan kedaulatan rakyat, yang memberikan kesempatan kepada seluruh 

warga negara untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis demi 

peningkatan kesejahteraan. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilu, Pasal 

22E ayat (1) UUD NKRI 1945 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan 

lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas 
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prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu 

perundang-undangan.
29

 

       Penyelenggaraan Pemilu di alam demokrasi dilakukan untuk mengisi 

jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif. Jabatan politik merupakan 

jabatan yang paling terbuka. Dengan karakter yang terbuka ini, jabatan politik 

dapat diperebutkan oleh setiap warga negara tanpa melihat kualifikasi apapun dari 

orang tersebut. Satu-satunya syarat yang dapat menghantarkan dirinya untuk 

dapat menduduki jabatan politik itu sendiri, baik dukungan politik dari wakil 

rakyat, birokrat yang lebih tinggi, maupun dari masyrakat. Syarat adanya 

dukungan politik ini mutlak diperlukan untuk meraih jabatan politik. Jabatan 

politik ini dikenal pula sebagai pejabat yang menduduki jabatan publik. 

       Pada masa reformasi, istilah jabatan politik untuk jabatan-jabatan yang 

diangkat dan dipilih oleh rakyat dari kekuatan parpol walaupun istilah jabatan 

politik dimaksud belum dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-

undangan. Seharusnya istilah jabatan negara harus digunakan, karena posisinya 

pada dasarnya sama. Semua jabatan politik ketika menduduki jabatan publik 

seharusnya lepas dari segala masalah parpolnya. 

       Munculnya calon wakil rakyat yang pernah dipidana untuk dapat ikut 

sebagai peserta dalam pemilu menimbulkan beragam pandangan mengenai hak 

mantan narapidana (residivis) dalam jabatan publik. Di Indonesia, jaminan 
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terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam UUD NRI baik dalam 

pembukaan maupun batang tubuhnya. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 

menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecuali.  

3. Hak dan Kewajiban Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota 

Legislatif  

       Dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system), batas-batas hukum pidana terhadap seseorang ketika orang itu ditetapkan 

sebagai tersangka, kemudian terdakwa,dan terpidana sampai dengan selesainya 

menjalankan sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Apabila 

terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka 

terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan 

segala hak dan kewajibannya. Tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan 

sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi 

anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan 

sistem pemasyarakatan.  

       Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani 

hukuman juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pemulihan kembali hak-

hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman 
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dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi 

tujuan dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan, yang berbunyi: 

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan  

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab”  

       Bahwa untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang demikian, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengembangkan fungsi 

pembinaan atau pengayoman fungsi tersebut secara nyata tertuang dalam Pasal 3 

yang berbunyi: 

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan 

agar dapatberinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat bereran 

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab” 

       Sehubungan dengan narapidana yang tengah menjalani hukumannya, 

berdasakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 

bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi pembinaan terhadap 



42 

 

narapidana
30

. Seseorang yang pernah dipenjara di lembaga pemasyarakatan 

(Lapas) tentu sudah menjalani program pembinaan yang diterapkan di Lapas agar 

dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Persyaratan administrasi yang 

melarang mantan narapidana untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif 

yang dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap sistem pembinaan di 

Lapas. 

       Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang termasuk 

tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara minimal 5(lima)  tahun 

itu bukan hanya terhadap keamanan negara atau sering disebut makar. Karena 

begitu luasnya cakupan pasal-pasal tentang makar ini, maka pasal-pasal itu bisa 

saja digunakan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang kritis terhadap 

terhadap pemerintah. Dengan adanya persyaratan administratif tersebut, mudah 

saja bagi rezim yang berkuasa untuk membuat seseorang yang kritis terhadap 

pemerintahan tidak punya hak lagi untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota 

legislatif.
31

 

       Pemidanaan Indonesia adalah pemidanaan sebagaimana yang diatur 

dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pemidanaan 

tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana 

tambahan. Salah satu jenis pidana tambahan tersebut adalah adanya pencabutan 
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hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada 

hak pilih, baik secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih) telah berlaku prinsip 

universal, yaitu bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan 

melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan dalam 

waktu tertentu atau dibatasi. Dalam pencabutan hak tertentu, dalam hukum 

pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. 

       Apabila diberlakukan tanpa syarat tertentu, dapat memberikan penegasan 

terhadap prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta 

melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dn moralitas 

konstitusi. Dengan demikian, hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 

NRI 1945 tetap melekat pada mantan narapidana, selain meningkatkan kualitas 

warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 

       Setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana 

penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam  dalam keadaan 
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bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat dimata hukum. Status 

hukum mantan narapidana menurut konsep hukum pidana kembali menjadi 

masyarakat yang terhormat sepert sediakala dan memperoleh hak hukum penuh. 

       Konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional telah memberikan 

jaminan pelindungan terhadap HAM. Untuk itu, terkait dengan hak asasi 

seseorang yang menjalani hukuman pidana, terhadap orang tersebut seharusnya 

diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Apabila terdapat mantan 

narapidana yang telah membuktikan bahwa dirinya dapat kembali menjadi warga 

negara yang baik, mengapa tidak diberikan kesempatan untuk menjadi anggota 

legislatif. Hak konstitusional warga negara adalah bahwa seorang narapidana yag 

telah menjalani pidana adalah warga negara bebas, mempunyai hak yang sama 

dengan warga negara lainnya yang tidak pernah menjalani pidana penjara.  

C. Hak Politik Warga Negara Dalam Islam  

       Berlaku adil adalah sistem Allah dan syari‟at-Nya, juga merupakan 

sistem segala sesuatu. Oleh karena itu, prinsip musyawarah merupakan salah satu 

tuntunannya. Prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan makhluk-

Nya, putih hitam, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim. Persamaan 

hak juga termasuk tuntutan keadilan Allah dan kebijaksanaan-Nya pada 

makhluk-Nya, atau satu gambaran dari beberapa gambarannya. Nash-nash Al-

Qur‟an dan hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan “persamaan 

hak” sesempurna-sempurnanya. Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, 
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Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, di dalam 

surah-surah makkiyah dan madaniyah, dan adil dalam bahasa artinya 

penyamarataan.
32

 

              Persamaan hak antara manusia seluruhnya tampak pada dua dasar 

berikut: 

1.  Satu dalam taklif (pembebanan). Allah SWT memerintahkan kepada manusia 

dengan taklif yang sama, sebab mereka semuanya sama dalam kesiapan untuk 

menerima taklif itu. Sedangkan dasarnya adalah akidah tauhid yang dibawa 

oleh para rasul=Nya dan terkandung dalam Qs. An-Nisa:165 yaitu: 

                         

         

“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mambantah Allah 

setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana”. 

2. Satu dalam asal. Manusia sama pada asal kejadian yang terkandung dalam 

Qs.An-Nisa:1 yaitu: 
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 “Wahai manusia! Bertawakalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam). Dan (Allah) menciptakan pasangannya 

(Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Bertawakalah kepada Allah yang dengan 

nama-Nya kamu saling meminta. Dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. 

 

 Persamaan antara manusia dalam dua dasar ini menuntut tidak 

menjadikan perbedaan mereka dalam jenis, warna kulit, dan keturunan 

sebagai tolak ukur keutamaan atau permusuhan, sebab kebijaksaan Allah telah 

memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling mengenal dan 

saling membantu antara umat dan bangsa. Allah SWT berfirman dalam Qs. 

Al-Hujurat:13 yaitu: 
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 “Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” 

 Allah menjadikan takwa kepada-Nya sebagai tolak ukur keutamaan 

atau kemuliaan di sisi-Nya. Di antara sikap takwa kepada-Nya adalah berbuat 

baik dan berlaku adil di antara manusia. Oleh karena itu, tidak bertindaknya 

mereka untuk membantu orang yang terzalimi dan menolak pelanggaran 

terhadap nilai kemanusiaan, manusia mana saja merupakan dukungan untuk 

orang yang berbuat zalim dan peneguhan bagi kezaliman. Apa saja yang 

dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia baik secara 

internasional atau regional dianggap sebagai perwujudan makna saling 

mengenal dan mewujudkan tujuannya.
33
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D. Hak-hak Umat Dalam Konsep Siyasah Dusturiyah  

       Islam memandang bahwa manusia adalah obyek yang dimuliakan Allah 

SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan 

yang sama, walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dan hal 

ini juga sama antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuanya memperoleh 

kemuliaan. Umat merupakan warga negara Islam yang cakupannya sangat luas, 

meliputi muslim maupun non-muslim (kafir zimmy), yang dalam Islam 

mempunyai sekian banyak hak yang harus dihormati, dihargai orang lain. Agar 

hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah. Dengan demikian 

perlu adanya sebuah Undang-Undang Dasar yang mengaturnya. Sebab hak-hak 

umat/rakyat merupakan tanggung jawab Kepala Negara/Imam.  

       Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban 

tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban, seperti hak tetangga yang lapar, diimbangi 

oleh kewajiban orang untuk membagikan makanannya. Hak orang yang dizalimi 

dijaga dengan menentang kezaliman oleh orang yang menyiksanya dan hak-hak 

itu juga ditegakkan melalui kekuasaan Islam yang merupakan penegak keadilan 
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dan pencegah kezaliman. Secara lebih rinci perlindungan terhadap diri manusia 

terbagi menjadi beberapa hal berikut
34

: 

1. Perlindungan terhadap keturunan 

2. Perlindungan terhadap akal 

3. Perlindungan terhadap kehormatan 

4. Perlindungan terhadap jiwa 

5. Perlindungan terhadap agama 

6. Perlindungan terhadap rasa aman 

7. Perlindungan terhadap batas negara 

       Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-„ala al-Maududi, 

adalah sebagai berikut : 1) perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan 

kehormatannya, 2) perlindungan terhadap kebebasan pribadi, 3) kebebasan 

menyatakan pendapat dan berkeyakinan, 4) terjamin kebutuhan poko hidupnya, 

dengan tidak membedakan kelas kepercayaanya. Akibat hak-hak yang diterima 

oleh rakyat, maka warga negara mempunyai tugas tertentu atas hak-hak negara. 

Tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-a‟la al-

Maududi adalah : 1) patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak 

bertentangan dengan agama, 2) setia kepada negara, 3) rela berkorban untuk 
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membela negara dari berbagai ancaman, 4) bersedia memnuhi kewajiban materiil 

yang dibebankan padanya oleh negara.
35

 

 

 

 

E. Norma Hukum Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota 

Legislatif  Dalam Perspektif  Fiqh Siyasah 

       Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 

secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan 

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 

sesuatu.
36

 Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa 

siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
37

 

     Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota 

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (masuji). Setelah mengalami penyerapan 
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ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas 

dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).
38

 Di dalam 

kurikulum fakultas syari‟ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dusturi 

ialah “Prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti 

di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya”.
39

 

Abu A‟la Al-Maududi menakrifkan dustur yaitu “Suatu dokumen yang memuat 

prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.
40

 

       Dua takrif tersebut dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan 

constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil 

berasal dari kata dustur tersebut. Dengan demikian, siyasah dusturiah adalah 

bagian dati fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara 

sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap 

konstitusinya yang tercermin, dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum 

syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, 
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baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam 

hubungan yang lain. 
41

 

       Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan untuk merelasikan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuha manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. 

       Atas dasar hal-hal diataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian 

dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang 

lebih spesifik lengkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan 

dengan bentuk pemerintahan atauran yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan 

mengenai pembagian kekuasaaan. Secara keseluruhan persoalan tersebut tidak 

dapat dilepaskan pokok pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur‟an 

maupun hadits, maqosid al-syari‟ah, dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 

situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meski tidak 

seluruhnya.
42

 Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-Qur‟an menyediakan 

suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan 
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moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur‟an 

memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik 

bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu 

kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan diakhirat. 
43

 

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur‟an dan hadist adalah faktor 

penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai akhirat, seperti peraturan 

yang pernah dipraktekkan Rasullah SAW dalam negara Islam pertama yang 

disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”
44

 

       Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu 

masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan 

pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan 

suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat 

Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. 

Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar 

pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.
45

 

       Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara 

Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan 

berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Qur‟an dan teladan Nabi dalam 
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Sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan 

dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca 

Khulafa‟ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami 

penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia 

Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas 

kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di 

dunia Islam bersamaan dengan kolonisme terhadap dunia Islam.
46

 Sebab salah 

satu aspek bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah 

“Majlis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A‟la 

al- Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta Al-Mawardi menyebutkan dengan 

Ahl al-Ikhtiyar.  

       Menurut teori “Trias Politika” bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga 

bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan 

satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam 

tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan 

pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman 

(yudikatif).
47

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Kallaf 

membagi tiga bagian, yaitu : 
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1. Lembaga legislatif (sultah tasyri‟iyah), lembaga ini adalah lembaga negara 

yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 

2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara 

yang berfungsi menjalankan undang-undang. 

3. Lembaga yudikatif (sultah qada‟iyyah), lemaga ini adalah lembaga negara 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman.  

 

       Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi 

kedalam lima bidang, yaitu : 

1. Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggaraan undang-undang). 

2. Sultah Tashri‟iyah (kekuasaan pembuat undang-undang) 

3. Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman). 

4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan). 

5. Sultah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat). 

       Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menyelesaikan perkara-perkara perbatalan dan permusuhan, pidana dan 

penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada 

yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta 

wakaf, dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek 

kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu 
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menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah 

dinyatakan salah.
48

  

        Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada‟) memiliki landasan 

yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ al-Qada‟ dalam 

Islam adalah firman Allah dalam QS. Shaad ayat 26:  

 

                                

                      

         

“wahai Dawud, Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, 

maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 

engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang 

berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” 
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Terdapat pula dalam QS. Al-Maidah ayat 49  

                          

                              

                

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan 

waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau 

terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereaka 

berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka 

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia 

adalah orang-orang yang fasik” 

       Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, harus 

ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk 
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menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.
49

Dalam sejarah 

pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di negara Islam 

adalah Rasullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan 

hukum Tuhan. Lembaga peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin juga mengikuti 

prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
50

 Baru pada 

zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan Madzalim/Wilayah al-

Mazalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah 

(kekuasaan al-Muhtasib). Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut 

meliputi Wilayah al-Qada‟. Wilayah al-Mazalim dan Wilayah al-Hisbah. Wilayah 

al-Qada‟ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara wan 

sesama warganya, baik pedata maupun pidana. Menurut ulama fiqh wewenang 

lembaga al-Qada‟ adalah tediri atas: 

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun 

dengan menetapkan ketentuan hukum dalam Al-Qur‟an. 

2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat. 

3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah. 

4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap 

nyawa dan anggota tubuh manusia. 

5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental. 
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6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf. 

7. Melaksanakan berbagai wasiat. 

8. Bertindak sebagai wali nikah. 

9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum. 

10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma‟ruf nahi mungkar.  

       Wilayah al-Hisbah menurut Al-Mawardi adalah wewenang untuk 

menjalankan amar ma‟ruf ketika yang ma‟ruf mulai ditinggalkan orang dan 

mencegah munkar ketika mulai dikerjakan orang.
51

 Sehingga Wilayah al-Hisbah 

adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan 

moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni Wilayah al-

Qada‟ (peradilan biasa) dan Wilayah al-Mazalim (peradilan khusus kejahatan 

para penguasa dan keluarganya). 

       Wewenang Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik 

dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala 

dan ridha Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas 

al-Hisbah yang disebut al-Muhtasib berhak untuk mengenakan hukuman terhadap 

pelanggaran amar ma‟ruf nahi mungkar tersebut sehari dengan hukuman yang 

dicontohkan syara‟.
52

 Tugas-tugas Hisbah dibagi menjadi dua bagian yakni 

kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan 
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hak-hak bersama antara kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta 

melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak 

Allah SWT dan hak-hak manusia. Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan 

yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya 

terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk 

memelihara hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk 

menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang 

dimaksudkan penguasa dalam definisi menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran 

pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampau pejabat paling rendah.
53

 

       Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan indivisu baik 

dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta 

kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan 

kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun 

orang-orang yang menjadi wakil kahlifah dalam masalah ini, yang disebut dengan 

Qadhi al-Mazalim, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh 

siyasah oleh Wilayah al-Mazalim, sehingga diangkat Qadi al-Mazalim untuk 

menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara. Dari situlah 

bahwa Mahkamah Mazalim  memiliki wewenang untuk memutuskan perkara 

apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun 

yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara‟ atau 
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yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan 

tabani (adopsi) khalifah. Karena undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai 

perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara ini berarti 

memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus 

dikembalikan kepada Mahkamah Mazalim, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. 

Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam Wilayah al-

Mazalim mempunyai keputusan final.  

       Mengenai kewenangan hukum antara Wilayah al-Mazalim dan Wilayah 

al-Hisbah terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada Wilayah 

al-Mazalim memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu 

diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada Wilayah al-Hisbah tidak 

memiliki wewenang tersebut. Hakim pada Wilayah al-Hisbah kewenangan 

tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani Wilayah al-Mazalim adalah 

kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga 

negara, sedangkan kasus yang ditangani Wilayah al-Hisbah hanyalah kasus 

pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.
54

 Dalam proses 

persidangan Wilayah al-Mazalim dilengkapi dengan perangkat peradilan yang 

terdiri atas :1) para kadi dan perangkat kadi, 2) para ahli hukum (fuqaha), 3) 

panitera, 4) penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang 

pembantunya, 5) para penguasa dan 6) para saksi. Kelengkapan perangkat 
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Wilayah al-Mazalim dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena 

kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus yang ditangani peradilan 

ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat.  

       Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 04/PUU-VII/2009 

dilakukan proses yang panjang, keputusan yang ahirnya dijatuhkan oleh 

Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada UUD 1945 yakni pasal 27 (1), pasal 

28c (1), pasal 28d (1) dan (3), berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, akhirnya 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma hukum yang berbunyi : 

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

pidana penjara selama 5 tahun/lebih” 

       Pasal 12 huruf g dan pasal 50 (1) huruf g UU No. 10/2008 tentang pemilu 

legislatif, bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat. Sebab jika norma 

hukum yang terkandung dalam pasal tersebut tetap diberlakukan tanpa syarat-

syarat tertentu dapat menegasi atau mengingkari prinsip penamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintah serta hak melanggar hak seorang warga negara atas 

perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan 

hukum yang sama dihadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan.  
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       Undang-undang pemilu legislatif bertentangan dengan UUD 1945, 

dengan dilarangnya seorang mantan narapidana menjadi jabatan publik 

(DPR,DPD,DPRD, dan Kepala Daerah) berarti tidak sama dengan yang 

dianjurkan dalam Islam, karena Islam tidak pernah membeda-bedakan umat 

manusia dalam hal kedudukannya sebagai apa yang lainnya khususnya dalam 

pemerintahan. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nur ayat 

55 : 

                 

                         

                            

              

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan 
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orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan Aku. dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, 

Maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (surat An-Nur: 55) 

       Ayat diatas tidak disebutkan orang yang seperti apa dengan mempunyai 

kriteria seperti apa yang menjadi khalifah di bumi. Dalam hal ini Islam tidak 

membeda-bedakan seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surat 

Al-Hujurat ayat 13: 

                                   

                     

 “Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha 

Mengetahui, Maha teliti.” (Al-Hujurat: 13) 
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       Di dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 ini terlihat bahwa setiap manusia 

memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, kelebihannya hanya pada kadar 

ketakwaannya, manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, manusia dikumpulkan menjadi 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan orang yang paling 

mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan demikian apa 

yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan 

narapidana untuk menduduki jabatan anggota legislatif dengan syarat-syarat 

tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat, telah sesuai 

dengan apa yang diperintahkan oleh Islam. 
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 BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009 

A. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 04/PUU-

VII/2009 

       Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan 

bertanggal 23 januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum‟at, tanggal 23 

Januari 2009 dan telah diregisterasikan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2009 

dengan nomor 04/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2009, menguraikan 

hal-hal sebagai berikut : 

       Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan 

Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya UUD 1945) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
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1. Pemohon Dan Kepentingan Hukum  

        Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Pemohon adalah pihak 

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang, yaitu : 

1. Perorangan warga negara Indonesia; 

2. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam undang-undang; 

3. Badan hukum publik atau privat atau 

4. Lembaga negara 

. 

        Singkatnya menurut Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, beranggapan 

pemberlakuan pada sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya 

disebut UU Pemilu), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) tidak sesuai dengan 



68 

 

perintah konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan 

konstitusi, dirugikan dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut.. 

        Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dalam 

permohonan ini adalah hak Pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan 

sama di hadapan hukum dan pemerintahan guna memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, 

dan negaranya. 

        Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam hal ini sebagai warga negara 

Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, 

dengan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam UU Pemilu dan UU Pemda 

tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga hak Pemohon dan/atau 

kewenangan Konstitusinya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang 

tersebut. 

        Bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan 

Pasal 58 huruf f UU Pemda mengatur salah satu persyaratan untuk dapat 

berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan mensyaratkan “tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
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kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih”; 

        Perumusan pasal yang demikian “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

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

tahun atau lebih” adalah perumusan pasal yang masih sangat bersifat umum dan 

penerapannya menimbulkan ketidakadilan. 

        Berlakunya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan perseorangan 

calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bakal calon anggota Dewan  Perwakilan 

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi mantan 

terpidana dengan ancaman hukuman pidananya 5(lima) tahun atau lebih jelas-

jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang setiap periodesasinya 

ketatanegaraan dalam keadaan normal atau kondisi tertentu akan dilakukan 

pengisian atas jabatan tersebut, sehingga hak konstitusional Pemohon dapat 

dipastikan potensial dilanggar atau dirugikan adanya persyaratan tersebut; 

       Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang pernah 

dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan dijatuhkan pidana penjara selama 9 
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(sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan lamanya sebagaimana yang tertuang 

dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat 

bernomor  W6-U5/001/HK.03/I/2009/PN.LT. Pemohon yang pernah menjalani 

hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan 

kemudian dibebaskan pada tahun 1981 menjadi tidak memenuhi persyaratan dan 

tidak dapat mengikuti pendaftaran calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 

huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda. 

Oleh karenya, kedua Undang-Undang tersebut telah merugikan dan melanggar 

hak-hak konstitusional Pemohon 

        Bahwa setelah selesai menjalani hukuman, Pemohon telah aktif 

diberbagai kegiatan sosial dan politik. Di antaranya ketua Organisasi Amatir 

Radio Indonesia (ORARI) Kota Pagar Alam, Danyon Yudha Putra Pemuda Panca 

Marga Kota Pagar Alam,  Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kota Pagar Alam, 

Anggota Wanhat PC FKPPI Kota Pagar Alam, Wakil ketua Bidang Informasi dan 

Komunikasi, Hukum dan HAM DPC PDI P Kota Pagar Alam, serta mengikuti 

berbagai kursus, diantaranya kursus ORARI, Kursus/Latihan Anti Teror. Berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa pada dasarnya 

integritas Pemohon sudah tidak diragukan lagi, karena pada dasarnya hal itu 

menunjukkan bahwa Pemohon telah dapat diterima dan dipercaya oleh 

masyarakatnya. Namun, menjadi ironis manakala ketentuan pasal-pasal a quo 
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justru membatasi hak politik Pemohon untuk dapat mengabdi dan berpartisipasi 

secara penuh dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

        Bahwa  perumusan pasal yang demikian “tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

5(lima) tahun atau lebih”, merupakan rumusan pasal yang merugikan secara 

kongkrit kepentingan hukum Pemohon yang berkeinginan untuk turut serta 

berpartisipasi membangun negeri dalam pemerintahan secara formal. Bahwa 

dengan diberlakukannya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 

Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda telah merugikan hak konstitusional 

pemohon. Hak-hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah hak-hak 

yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 

28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945. 

2. Tentang Pokok Perkara 

       Fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi anggota 

DPD, bakat calon anggota DPR, provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana  

diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan calon 

kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Huruf f UU Pemda.  

Pasal 12 huruf g berbunyi : 
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“persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah 

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 (lima) 

tahun atau lebih” 

Pasal 58 Huruf f berbunyi : 

“Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik 

Indonesia yang memenuhi syarat; 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”; 

        Beberapa pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut menurut Pemohon 

bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal-pasal sebagai berikut : 

a. Pasal 1 ayat (2)  berbunyi: 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar” 

 

b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: 

“Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya” 
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c. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: 

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” 

 

d. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: 

 

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum” 

 

       Bahwa batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang (termasuk 

pada diri Pemohon) ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian 

terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana 

yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi apabila terpidana (Pemohon) telah 

menjalani pidana sesuai yang diberikan kepadanya, maka terpidana (Pemohon) 

kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak 

dan kewajibannya; 

       Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani 

hukuman juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU 

Pemasyarakatan. Pemulihan kembali hak-hak dari kebebasan tersebut ditujukan 

agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam 
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pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Pasal 2 UU 

Pemasyarakatan tersebut.  

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga 

binaan pemasyarakatn agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” 

       Pemidanaan Indonesia adalah pemidanaan sebagaimana yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

dimana pemidanaan tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana 

pokok dan pidana tambahan tersebut adalah adanya pencabutan hak-hak tertentu. 

Pencabutan hak-hak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada hak pilih, baik 

secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih), telah berlaku prinsip universal yaitu 

bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui suatu 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 011-017/PUU-I/2003); 

      Tujuan dari pembentukan suatu norma/Undang-Undang adalah 

tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena, 

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 58 huruf f UU Pemda 
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lebih bersifat pengekangan terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar 

hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya  

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

21 DUHAM PBB Tahun 1948; 

       Adanya persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 12 huruf g 

dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf UU Pemda tidak 

dapat menjamin atau menghasilkan dan memiliki integritas yang lebih baik 

dibandingkan dengan orang yang pernah menjalani masa hukuman pidana dengan 

ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Bahkan sebaliknya, sejarah pun telah 

membuktikan bahwa orang yang pernah dihukum/dipidana pun dapat berinteraksi, 

bergaul, dan diterima masyarakatnya sampai pada dipilih, dipercaya, dan menjadi 

pemimpin bagi mereka seperti yang pernah dialami oleh Bung Karno. 

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara  

       Bahwa pada Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor  51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4636) 

mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota DPD. Pada pasal 50 ayat (1) 

huruf g Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636) menganai salah satu 

persyaratan menjadi anggota DOR, DPRD. 

Kesemuanya mensyaratkan: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

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

atau lebih. 

        Pada Pasal 28 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

perubahan Kedua Alas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang berbunyi: 

“Calon kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memunuhi 

syarat : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kedaulatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” 

Adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Adalah 

Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C 

ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5).  

       Mahkamah Konstitusi memberikan argumen hukum yang intinya 

menyatakan bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 

sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan publik yakni menuntut syarat 

kepercayaan masyarakat yang dinilai telah merupakan praktik yang diterima 

umum. Ada standar moral tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap bagi setiap 

orang yang memangkau jabatan dalam pemerintahan yaitu tidak pernah dipidana. 

Atas dasar argumen tersebut, diktum putusan konstitusionalitas norma hukum 

yang diajukan dimulai sebagai konstitusional bersyarat atau conditionale 

constitusional yang sepanjang tidak mencangkup dua hal yakni timbul karena 

kealpaan ringan/culpa levis dan kejahatan politik.  

       Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut ahli berpendapat bahwa 

ukuran standar moral tertentu dipersyaratkan bagi setiap yang akan memangku 

jabatan dalam pemerintahan, standar moral tersebut adalah calon tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan 5 tahun atau lebih. Sanksi Pidana 

dalam hukum pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak 

tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 

1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu 

tertentu atau dibatasi. Bahwa pencabutan hak tetentu, dibatasi karena waktu atau 

dalam masa tertentu atau keadaan sampai keadaan sampai pulih kembali dapat 

menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya, pencabutan hak tertentu dalam 

hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup.  
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        Bahwa adanya syarat yang dimuat dalam norma hukum administrasi 

dalam perkara a quo adalah yang terkait dengan sanksi pidana penjara yang 

diancam pidana 5 tahun. Tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi 

pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota 

masyarakat yang terhormat dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam 

Undang-Undang Pemasyarakatan. Tujuan hukum administrasi adalah dengan 

penetapan tidak dijatuhi pidana penjara tersbut adalah memperoleh calon yang 

bermoral dengan asumsi bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara dalah orang 

yang tidak bermoral untuk selamanya seumur hidup kecuali karena kealpaan dan 

kejahatan politik seperti yang dikutip dari putuasan Mahkamah Konstitusi. Hukum 

administrasi tidak dibatasi masa berlakunya atau berlaku seumur hidup bagi 

mantan terpidana. Pencabutan ak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan 

putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan. 

Status hukum mantan terpidana setelah menjalani pidana menurut konsep hukum 

pidana kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan 

memperoleh hak hukum penuh.  

       Bahwa sebagai perbandingan, di Negara Malaysia dan Pakistan oranga 

dijatuhi pidana, kemudian tidak boleh berpartisispasi dalam suatu ptoses politik 

hanya dalam masa tertentu. Persyaratan konstitusionalitas yang mendasarkan 

kepada kealpaan ringan/culva levis akan mempersulit dalam menentukan 

persyaratan dalam hukum administrasi karena perbedaan antara kealpaan yang 
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berat/culpa lata dan kealpaan ringan/culpa levis, hanya dikenal dalam ajaran atau 

doktrin hukum pidana atau lebih tepatnya adalah teori hukum pidana, bukan pada 

norma hukum pidana. Mahkamah Konstitusi telah mentolenransi mantan terpidana 

kejahatan politik tanpa mempertimbangkan kualitas kejahatan politik yang dimiliki 

yang memiliki gradasi yang sangat tajam. Yang dimaksud kontitusional bersyarat, 

yakni sepanjang tidak mancangkup sebagai kejahatan politik yang terkait dengan 

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud di dalam perkara a quo  

sebaliknya diadakan karena pertimbangan kesulitan pemenuhan persyaratan tidak 

dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang Berkeadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia yang substansinya dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 “setiap oarang berhak atas pengakuan jaminan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum. 

       Pembentukan Undang-Undang tidak konsisten, emosional, dan spekulatif 

tidak mendasarkan pola perumusan ancaman pidana yang standar, jelas dan tegas 

serta konsisten. Maka rumusan anacaman pidana 5 tahun penjara tidak dapat 

dijadikan dasar moral konstitusional dan moral yuridis untuk merampas hak 

mantan terpidana yang melanggar hukum pidana diancam 5 tahun atau lebih 

meskipun dijatuhi hukuman pidana penjara dengan sangat ringan sekalipun. 

Berdasarkan Undang-Undanf Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a tindak pidana itu diancam 

dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih boleh ditahan, maka ini secara hukum di 
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Indonesia, ketika Pasal 359 yang semula 2 tahun dinaikan menjadi 5 tahun. Itu 

juga alasan praktis, bukan alasan keadilan dan sebagainya agar supaya kalu terjadi 

kecelakaan di tempat lain maka yang bersangkutan dapat ditahan agar supaya 

proses hukumnya dapat dipercepat. Praktek penegakan hukum pidana belum 

sepenuhnya menjadi doktrin pidana yang menyebabkan terjadi penegakan hukum 

pidana selektif atau istilah sekarang tebang pilih, yang lebih mendasarkan 

pandangan subjektif aparat penegak hukum daripada pandangan objektif menurut 

ilmu pengetahuan hukum pidana dan doktrin hukum pidana, terutama apabila 

terjadi pelanggaran hukum pidana yang pelakunya 2 orang atau lebih delik 

penyertaan, Pasal 55, Pasal 56 KUHP. 

       Syarat administrasi menghubungkan dengan norma hukum pidana dan 

pemidanaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis normatif 

yakni maksud dan tujuan pelanggaran suatu perbuatan dan pemidanaan dalam 

hukum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logik dalam tim hukum pidana 

nasional Indonesia atau dalam sistem hukum nasional Indonesia. Prinsip hukum 

dalam hukum pidana, pencabutan hak hukum tertentu bersifat terbatas tidak boleh 

mematikan hak keperdataan atau dibatasi dalam masa tertentu yakni ada waktu 

tertentu, atau keadaan tertentu sampai dia pulih dapat mengembangkan hk 

hukumnya kembali. Bahwa tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat 

pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk 

selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak 
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pernah manjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana 

untuk selamanya atau seumur hidup hukum pidana administrasi cenderung adalah 

penjatuhan sanksi pidana itu sebagai ultinum remedium. Jikan hukum adm 

inistrasinya sudah berjalan tidak perlu menggunakan sanksi pidana.  

B. Pendapat Hakim dan Pokok Permohonan 

       Pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti 

surat dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan pihak terkait 

Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan tentang putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi yang terkait dengan substansi permohonan, pada dasarnya sama 

dengan norma hukum yang dimohonkan pengujian, yaitu mengenau persyaratan 

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, tetapi secara formal 

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berbeda, sebab baik pemohon, ahli 

pemohon, maupun Pemerintah selalu menyinggung hal itu. Tentang masalah 

hubungan antara hukum dan moralitas, mengingat bahwa alasan-alasan moral 

selalu  menjadi argumentasi yang mendasari adanya rumusan norma yang 

dimohonkan pengujian.  

Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 Tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah 

dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU/32/2004), Pasal 6 
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huruf t (UU Nomor 23/2003), Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) 

huruf d UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (disingkat UU MA), dan Pasal 

13 huruf g UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 

BPK) yang kesemuanya memuat hukum mengenai syarat “tidak pernah dijatuhi 

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, meskipun formulasinya tidak persis sama.   

       Bahwa dari segi-segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan 

a quo norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, 

DPD, dan DPRD, seta kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam Pasal 12 

huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 

serta pasal 58 huruf f UU 12/2008 menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga 

negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon 

anggota DPR, DPD, DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga 

secara expressis verbis telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintahan” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak seseorang untuk 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], 

hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], 
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hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Oleh karenanya, cukup jelas 

(expressis verbis) hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh keberlakuan pasal-

pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa dari perspektif 

moralitas hukum, yaitu keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun telah 

memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai 

legal policy yang tidak dapat diuji konstitusionalnya sebagaimana keterangan 

Pemerintahan, karena norma hukum a quo jelas tidak memenuhi rasa keadilan.  

       Berdasarkan uraian-uraian tersebut,  Mahkamah berpendapat bahwa 

norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 

10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang 

konstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional). Norma hukum tersebut 

adalah ikonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat: Bukan berlaku untuk 

jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi 

pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kejujuran atau 
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keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana, dan 

bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang  

       Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali Putusan Nomor 

14-17/PUU-V/2007 agar pembuat Undang-Undang segera meninju kembali 

semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan 

terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun 

sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang 

membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti 

frasa “tidak sedang” menjadi “tidak pernah”. Oleh sebab itu, Mahkamah 

berpendapat bahwa perlu dilakukan dorongan yang lebih maju dengan 

menyatakan pasal-pasal dalam perkara a quo adalah ikonstitusional bersyarat. 

Dengan pendirian yang demikian maka Mahkamah mendorong agar pembentuk 

Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali 

semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih 

mantan terpidana agar disesuaikan dengan Putusan ini. 

C.  Amar Putusan 

        Amar Putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-

VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif 

mengadili dan menyatakan : 

1) Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 
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2) Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta 

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional); 

3) Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta 

pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4844) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidk memenuhi 

syarat-syarat : (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected 
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officialls); (ii) berlaku tebatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun 

sejak terpidana selesai mejalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan 

terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikesualikan bagi mantan 

terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 

yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan 

yang berulang-ulang. 

4) Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

5) Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya.  

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan 

Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun 

dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum 

pada tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan, oleh 

kami Moh. Mahmud MD. Sebagai ketua Merangkap Anggota, Abdul 

Mukthis Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, 

Muhammad Alim, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar, masing-masing 

sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin Sebagai Panitera 

Pengganti dan dihadiri Pemohon/Kuasanya, para pihak Terkait/Kuasanya, 

Pemerintah/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.
55

 

  

                                                             
55

 Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Dasar dan Pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi No. 04/PUU-

VII/2009  

       Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009, hal tersebut 

disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh Robertus Aji calon anggota 

legislatif untuk DPRD Liang Lahat, Sumatera Selatan yang gagal karena 

terganjang kasus pidana. Dia menyatakan bahwa adanya ketentuan Pasal 12 huruf 

g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif 

dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda, telah berlaku tidak 

adil padanya. Padahal secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 

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

       Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang diperbolehkannya mantan 

narapidana untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik (DPR,DPD,DPRD, 

Kepala Daerah) ternyata mengundang kontroversi di kalangan masyarakat 

Indonesia. Berbagai argumen tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

muncul di berbagai media masa bai k elekronik maupun media cetak.  

       Menurut penulis tentang dasar hukum yang digunakan Mahkamah 

Konstitusi dalam memutuskan perkara No.04/PUU-VII/2009 dilakukan proses 

yang panjang. Keputusan yang akhirnya dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi 
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yang didasarkan pada UUD 1945 yakni pasal 27(1), pasal 28c (1), pasal 28d (1) 

dan (3). Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa norma hukum yang berbunyi : 

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

pidana penjara selama 5 Tahun/Lebih”. 

        Terdapat dalam pasal 12 huruf g dan pasal 50 (1) huruf g UU No. 10 

Tahun 2008 tentang pemilu legislatif, pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 

tentang pemda bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai hukum 

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat. Sebab norma 

hukum yang terkandung dalam pasal a quo tetap diberlakukan tanpa syarat-syarat 

tertentu dapat menegasi atau mengingkari prinsip penamaan dalam hukum dan 

pemerintahan serta melanggar hak seorang warga negara atas perlakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama 

dihadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. Sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 

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

28D ayat (3). 

       Pada tahun 2012 Undang-undang pemilu telah mengalami pembaharuan, 

Undang-Undang yang mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin 
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menjadi calon anggota legislatif baik DPD, DPR, dan DPRD, persyaratan tersebut 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Bahwa salah satu 

persyaratan untuk menjadi anggota legislatif sama halnya dengan pasal-pasal 

sebelumnya dengan tidak memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri 

sebagai anggota legislatif, dan mengalami pembaharuan  kembali pada tahun 

2017 Undang-Undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 

yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 agustus 2017, 

terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.    

        Atas beberapa dasar pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil 

pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan, keterangan pemerintah 

dan pihak tekait. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan a quo 

bertentangan dengan UUD secara bersyarat.  

       Menurut penulis apabila seseorang telah menjalani penjara atau 

pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah 

dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang 

gagal. Artinya proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara 

tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota 

masyarakat yang normal. 

       Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan 

perbuatan kejahatan/tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. 
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Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang 

memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif tidak sepenuhnya 

menjamin bahwa mantan narapidana tersebut dapat mengulang kejahatannya 

kembali,  untuk itu dilakukan perlakuan khusus atau jaminan tertentu misalnya 

mantan narapidana harus melakukan pelaporan jumlah harta ke Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LKHPN) baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, kepada mantan narapidana tersebut sebelum terjun kedalam 

pemerintahan dan pada segala kegiatannya dilakukan penyadapan suara agar ia 

berpeluang kecil untuk melakukan kejahatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan yang merugikan rakyat.  

B. Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  No.04/PUU-

VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota 

Legislatif 

       Al-Qur‟an merupakan sumber utama hukum islam yang meletakkan dasar 

dan prinsip umum hukum Islam. Demikian pula dengan Sunnah/Hadis yang 

menjadi dasar hukum Islam. Dalam realita kehidupan ada beberapa masalah yang 

harus didasari oleh Al-Qur‟an dan Hadist. Salah satunya mengenai tentang 

pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif yang yang masih 

menjadi perdebatan di lingkungan masyarakat umum. Atas dasar menjunjung 

tinggi nilai keadilan, hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan memperboleh 

seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang 



91 

 

tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang 

pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Hakim Mahkamah 

Konstitusi menganggap putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan yaitu 

melindungi hak konstitusional mantan narapidana. Akan tetapi putusan tersebut 

terkesan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang pemilu 

Anggota Legislatif (DPR,DPD,dan DPRD). 

       Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 tentang 

diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota 

legislatif, ternyata tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Sebab mereka 

menganggap bahwa seorang yang pernah dipenjara adalah seorang yang cacat 

moral dan identik dengan berbuat yang tidak baik. Jadi masyarakat memberikan 

cap atau lebel yang kurang baik terhadap mantan narapidana.Banyak masyarakat 

yang beragumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat 

keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan 

pemerintahan; apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang 

yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan seing berbuat hal-hal yang 

merugikan rakyat. Menurut penulis argumentasi tersebut hanya melihat dari segi 

negatifnya saja tanpa melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana. 

       Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Ia dikirim kebumi untuk menjadi 

khalifah atau wakil-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa 

perbaikan manusia oleh sesama manusia sendiri mempunyai nilai kebaikan 
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universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Berdasarkan 

pandangan ini, maka manusia memikul beban serta tanggung jawan sebagai 

individu dihadapan Tuhan-Nya, tanpa kemungkinan untuk mendelegasikannya 

kepada pribadi yang lain. Mempunyai pertanggung jawaban dituntut dari 

seseorang yang dituntut dari seseorang haruslah didahului oleh kebebasan 

memilih. Tanpa adanya kebebasan itu lantas dituntut dari padanya pertanggung 

jawaban adalah suatu kezaliman dan ketidakadilan, yang jelas hal itu bertentangan 

sekali dengan sifat Allah yang Maha Adil.
56

 

       Berkaitan dengan penggunaan hak-hak individu, yang mempunyai hak 

dianggap menyalahgunakan haknya apabila: 

1. Dengan perbuatannya dapat merugikan orang lain. 

2. Perbuatan itu tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya, sebaliknya 

menimbulkan kerugian baginya 

3. Perbuatan itu menimbulkan bencana umum bagi masyarakat  

       Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama yang dijelaskan didalam 

QS. Al-Baqarah : 29, yaitu : 

                                                             
56

 Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), H. 52 
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“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 

kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh 

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah:29) 

yang terkandung di dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yaitu tentang 

penciptaan alam semesta dalam rangka memberi peringatan orang-orang fasik. 

Selain itu Allah juga menciptakan segala apa yang ada di bumi dan di langit. 

Dengan demikian ayat tersebut tidak membicarakan proses penciptaan alam, 

melainkan lebih ditunjukan untuk menjelaskan posisi alam sebagai tempat yang 

penuh karunia tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

       Konsep siyasah dusturiyah yang merupakan dari fiqh siyasah yang 

mencangkup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara Islam umat 

mencangkup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun 

miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang 

harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak 
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mantan narapidana yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan 

perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Siyasah dusturiyah 

adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal 

yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara 

dengan kepala negaranya. Dari perspektif inilah penulis akan menganalisis 

tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dari segi fiqh 

siyasah.  

       Menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir), wakil rakyat 

(ahl al-halli wa al-„aqdi) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, 

memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, 

mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan 

dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi 

seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Indonesia, juga bertujuan demikian. Dalam beberapa pasal disebutkan syarat-

syarat menjadi anggota legislatif yakni pada Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat 1 

huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif. Norma hukum dalam 

pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : 

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih” 
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       Pasal tersebut terlihat bahwa untuk menjadi anggota legislatif, harus 

orang yang benar-benar bersih dari tindakan tercela. Sebab undang-undang 

tersebut bertujuan agar dapat diperoleh pemimpin yang berkualitas tinggi, 

sehingga diperoleh track record tidak tercela. Akan tetapi hal tersebut apakah 

sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin 

untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah 

membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu.  

        Siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara 

agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Sebab tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak 

sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. 

Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutuskan masalah ini adalah 

lembaga yudikatif atau atau Sultan Al-Qadaiyah yang terdiri dari tiga lembaga 

peradilan yakni yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni disebut dengan 

wilayah al-qada‟. Wilayah al-hisbah, dan wilayah al-mazalim. Ketiga lembaga 

peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan 

suatu perkara. Dan yang berwenang memutus dalam masalah ini adalah wilayah 

al-mazalim. Menurut Al-Mawardi tujuan didirikannya wilayah al- mazalim adalah 

untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, 

pejabat dan keluarga, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil 
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oleh mereka dan untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga 

negara.
57

 

       Dalam pandangan hukum Islam posisi hakim memiliki kedudukan yang 

tinggi. Sebab hakim dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum dengan 

segenap kemampuannya untuk menyelesaikan problemtika manusia ketika hukum 

tersebut belum pernah ada. Penulis memandang kedudukan hakim sama dengan 

mujtahid atau dapat juga disebut ulil amri. Dalam Al-Qur‟an dijelaskan adanya 

kewajiban untuk patuh terhadap ulil amri. Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat:59 : 

                         

                          

        

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

                                                             
57

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam,(Jakarta: PT.  Ikhtiar Bani Van Hoeve, 1997) h. 
194 
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itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Surat An-Nisa‟ 

ayat:59)  

 Nabi Muhammad SAW, bersabda : 

 َأُيَها َيا اَّتُقىاالَّناُس الّلَه َعَّلْيُكْمِمَرَوِإْن َعْبٌد  َحَبِشٌّي َفاْسَمُعىا َلُه َوَأِطيُعىا َما َأَقاَم َلُكْم ِكَتاَب الّلِه

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kaliau dipimpin 

oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin 

kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi)
58

 

       Dapat dipahami bahwa tidak semua pemimpin negara saat ini layak 

disebut ulil amri, karena tugas utama yang paling pokok bagi ulil amri adalah 

mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan di dalam Islam , yaitu menegakkan 

agama dan mengatur rakyatnya dengan syariat Islam . Peran inilah yang 

kemudian ia disebut sebagai ulil amri yang wajib ditaati dan tidak boleh dilawan. 

Sedangkan pemimpin sekuler yang tidak menegakkan agama atau bahkan 

berhukum dengan undang-undang demokrasi, maka jelas tidak pantas untuk 

disebut ulil amri. 

    Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan 

kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan hukum. Sebab 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan 

                                                             
58
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kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang 

untuk melakukan judicial review atau uji materil Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945.
59

 

        Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia 

haruslah berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagi poros 

politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa‟ ayat 58. Allah 

berfirman : 

                         

                           

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat”. (Surat An-Nisa‟ ayat 58) 
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       Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan 

amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak 

menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya 

seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu 

Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang 

berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan 

putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, yaitu tidak 

memihak kecualu kepada keberataan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali 

kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun berlawanan dan tidak 

memihak kepada semaumu
60

. Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil 

ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah 

maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan 

agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat.  

       Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status 

sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan 

narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia 

benar-benar bertaubat. Ketika seoang yang pernah melakukan kejahatan 

kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali 

kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat 

menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas‟ul menceritakan hadis Nabi bahwa 
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orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan 

kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian 

waktu malam
61

. 

        Menurut penulis dari penjelasan diatas dapat dipetik satu hal bahwa 

putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 yang membolehkan mantan 

narapidana sebagai anggota legislatif, dengan syarat-syarat tertentu, telah 

mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidana untuk ikut 

serta berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab dia 

sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu 

dengan dipidana penjara. Sebab tujuan pemidanaan adalah membebaskan 

narapidana secara mental dan spiritual. Dengan tujuan pembebasan tersebut 

narapidana seolah-olah mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual 

dan akan melepaskan segala cara berpikir, kebiasaan, dan gaya kehidupan yang 

lama. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang 

yang telah menjalani hukuman dapat berperan aktif dalam pembangunan dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota legislatif, 

apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi 

yakni berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), berlaku 

terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana yang secara 
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terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana, dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan tidak 

diberi wewenang pada jabatan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari 

masyarakat jabatan hakim, bagian keuangan negara dan sebagainya. Hal ini telah 

sesuai dengan syari‟at Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan 

bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif 

apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat : (i) tidak 

berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku 

terbatas jangka waktunya hanya selama 5(lima) tahun sejak terpidana selesai 

menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang bertulang-ulang. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian 

terhadap Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat 1 huruf g UU No. 10 Tahun 2008 

tentang pemilu legislatif dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang 

pemda, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. 

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana untuk 

mencalonkan sebagai anggota legislatif dengan syarat tertentu, dengan dasar 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada UUD 1945 yakni pada pasal 27 (1) 

berbunyi:“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib 
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menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” , dan 

pasal 28c (1) berbunyi:”Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negara, pasal 28d (1) dan (3) berbunyi:”Setiap warga negara 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukuman pemerintahan”.  

2. Berdasarkan kajian fiqh siyasah Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-

VII/2009 yang memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif 

adalah sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang mencangkup hak-hak 

umat. Sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam Islam yang harus 

dilindungi hak-haknya apabila telah bertaubat. 

B. Saran-Saran 

1. Saran dari penulis kepada pemuda-pemudi, dianjurkan janganlah  melakukan 

suatu tindakan/mencelakakan orang lain yang tentu saja dapat merugikan 

orang, baik fisik maupun materi karena akan mempunyai akibat hukum yang 

merugikan diri kita sendiri. 

2. Saran dari penulis untuk semua orang yang membaca skripsi ini, masyarakat 

diharapkan dapat menerima seorang mantan narapidana yang telah selesai 

menjalankan hukumannya dan ingin kembali bermasyarakat, karena seorang 

narapidana yang telah menjalani pidana adalah warga negara bebas, 

mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. 
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3. Bagi para pemuda/pemudi yang belum memahami status mantan narapidana 

didalam hukum, sangat disarankan untuk membaca penelitian sederhana ini. 

Tidak hanya sedekar mengetahui mengenain status mantan narapidana, namun 

juga untuk mengetahui hak dan kewajiban mantan narapidana tersebut.   
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