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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang pada 

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI Tahun 1945), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara 

hukum sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan 

dan disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum baik 

pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan 

perlakuan yang sama. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak 

boleh melanggar hak-hak rakyat yang harus diberikan. Rakyat diberikan perlakuan 

sesuai dengan hak-haknya dan diberikan kesempatan untuk berperan secara 

demokratis.  

Peranan hukum dalam negara hukum adalah sebagai berikut; dalam negara 

hukum diperlukan pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dengan jelas, 

yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Dalam negara hukum, hukum memiliki 

peranan yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik, 

kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum (government under the law).1 

                                                             
 1  Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat, PT. Refika Aditama, 
Bandung, h. 1. 
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Julius Sthal mengemukakan, konsep negara hukum (rechtstaat) mencakup 4 

(empat) elemen, yaitu: 

1. Perlindungan hak asasi manusia,  

2. Pembagian kekuasaan,  

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,  

4. Peradilan Tata Usaha Negara. 2    

The International Commission of Jurist, menyebutkan negara hukum 

modern terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan 

bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary), di zaman 

sekarang mungkin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. 

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “The 

International Commission of Jurist”: 

1. Negara harus tunduk pada hukum; 

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan 

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.3 

Pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak 

politik warga negara Indonesia salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih 

menjadi anggota legislatif, dan eksekutif, hak untuk memilih anggota legislatif dan 

eksekutif, serta hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak 

untuk tidak memilih, dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak-hak politik 

                                                             
 2  M. Hata Ali dan Amran Suadi, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57-58. 
 3  Ibid. 
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warga negara sebagaimana yang telah disebutkan merupakan hak yang bersifat 

universal sebagaimana ditegaskan dalam International Convenant on Civil and 

Political Rights, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005, 

Pasal 25 Konvenan Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa: 

 Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa 
membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa 
pembatasan yang tidak layak, untuk :  
a.  Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara 

langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas,  
b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan 

dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui 
pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan 
menyatakan keinginan dari para pemilih,  

c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar 
persamaan dalam arti umum. 

 
Perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara adalah bertujuan untuk 

memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang akan 

terpenuhi bila pemerintah memenuhi hak-hak warga negaranya selain itu 

pemerintah juga harus menjalankan pemerintahan yang bersih sebagaimana amanah 

yang diberikan rakyat. Pemerintahan yang bersih haruslah mentaati asas-asas umum 

penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Tetapi, seringkali para pejabat publik bertindak tidak bersih dan terjebak dalam 

konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga kasus korupsi para 

pejabat publik menghiasi koran dan televisi setiap harinya.  

Korupsi sudah berlangsung sekian lamanya di negara Indonesia. Sejak tahun 

1980-an langkah pemberantasan korupsi masih tersendat-sendat sampai kini, 
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korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat 

menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. 

Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di 

sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat 

publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang 

memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.4  

Selain telah berlangsung cukup lama praktek korupsi telah dilakukan oleh 

penguasa dengan memanfaatkan kekuasaannya. Yang dilakukan oleh pejabat publik 

dengan memanfaatkan para pencari keadilan dengan cara melakukan pemerasan 

melalui pelayanan publik yang diberikan. Abu Fida Abdul Rafi telah membagi 

korupsi beberapa tahap, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahapan 

yaitu elitis, endemic, dan sistemik: pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi 

sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi 

mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika 

korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang 

serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.5 

Korupsi sudah mencapai tahapan yang serius dimana Soentato Soepiadhy 

mengibaratkan korupsi sebagai hal yang biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur. 

Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut sebaliknya memamerkan hasil 

korupsi secara demonstratif. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan 

                                                             
 4  Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4. 
 5   Ibid. 
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pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Selama ini 

korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, 

padahal tindak pidana korupsi adalah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh 

berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideology negara, perekonomian, 

keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat 

yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.6 

Korupsi sudah begitu meluas dan memprihatinkan, dan sulit ditangulangi. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam 

kehidupan masyarakat dan sangat memprihatinkan. Perkembangan terus meningkat 

dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah 

kerugian keuangan negara serta dari mudus operandi dan kualitas tindak pidana 

yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya memasuki seluruh lapisan 

kehidupan. Tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga-lembaga formal kenegaraan 

seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.7 Uraian-uraian diatas menunjukan betapa 

korupsi sangat merugikan tidak hanya pada negara tapi juga pada hak-hak rakyat 

khusunya hak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. 

Betapa korupsi sudah menjadi hal yang memprihatinkan karena dilakukan 

oleh para pejabat publik dengan menggunkan kekuasaanya. Betapa korupsi sulit 

untuk ditanggulangi, dan betapa korupsi sangat merugikan sehingga korupsi 

                                                             
 6  Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2. 
 7 I Ketut Rai Setia Budi, 2014, Vonis Sanksi Pidana tambahan oleh Hakim Berupa 
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan 
Negeri Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar, h. 294. 
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menjadi perhatian khusus tidak hanya di Indonesia namun juga bagi dunia 

internasional. Yang ditunjukan melalui pembahasan masalah korupsi pada Kongres 

Internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke-9, di Kairo 

menyatakan bahwa pola perkembangan tindak pidana korupsi semakin menyulitkan 

aparat penegak hukum untuk melakukan penaggulangan. Oleh karena itu kongres 

merekomendasikan kepada anggota PBB agar memberikan perhatian yang intensif 

guna menemukan langkah-langkah baru dalam memerangi korupsi dikalangan 

pejabat publik.  

Fenomena maraknya para pejabat publik terjerat kasus korupsi rasanya 

sudah cukup menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. 

Selama ini pemberantasan korupsi memang terkesan sulit dilakukan. Sehingga 

negara pun menyebutkan, darurat korupsi, seriouse crime dan extra ordinary crime 

menunjukan betapa urgensinya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Upaya yang selama ini dilakukan melalui beratnya hukuman dan upaya 

memiskinkan koruptor dengan cara penyitaan asset-aset koruptor pun sudah 

dilakukan. Namun, korupsi tidak dapat dihentikan bahkan sudah menyebar kesegala 

lini termasuk pada pejabat publik selaku penylenggara pemerintahan. Sehingga,  

masih diperlukan lagi progresifitas yang lain untuk memberikan efek jera mengingat 

banyaknya pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.  

Pejabat publik atau penylenggara negara dalam istilah Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penylenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Anti KKN) menegaskan pejabat publik adalah 

para kepala daerah, seperti Bupati, Walikota, dan Gubernur, para anggota DPR, 

DPRD, Para Mentri dan Pejabat Eselon I dan pejabat birokrasi lainnya. Sepanjang 

kurun waktu 2004 sampai 2015 hampir 3000 (tepatnya 2.545 orang) terjerat hukum 

yang sebagian besarnya kasus korupsi. Kementrian dalam negeri mencatat sebanyak 

318 kepala Daerah dari 524 orang Kepala Daerah terjerat kasus korupsi, belum lagi 

para pejabat di tingkat pusat, demikian halnya beberapa menteri yang juga terjerat 

kasus korupsi.8 

Ada beberapa contoh mantan narapidana yang mengikuti pemilihan calon 

kepala daerah diantaranya adalah: Pertama, Elly  Engelbert Lasut, dipenjara 7 tahun 

di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kleas I Sukamiskin, Bandung. Dalam kasus 

korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2006-2008. Selain itu, juga 

terjerat kasus korupsi Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA) Kabupaten 

Kepulauan Talaud pada 2008. Mantan Bupati Talaud ini bebas pada November 

2014 dan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Pencalonannya 

diusung oleh Partai Golkar. 

Kedua, Jimmy Rimba Rogi, mantan Wali kota Manado ini pernah tersangkut 

korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manado 2006-2007. Saat itu 

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dana APBD sekitar Rp 69 

miliar. Di tahan 7 tahun dan bebas pada Maret 2015, lalu kembali mencalonkan 

                                                             
8 http://www.kompasiana.com/fickar15/pencabutan-hak-politik-upaya-penjeraan-sistemik-

kepada-para-koruptor-pejabat-publik_54f4b8d37455139f2b6c8dac, diaskses pada Tanggal 24 
September 2014, dan diakses kembali pada Tanggal 17 Juni 2015. 
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sebagai Wali kota Manado Sulawesi Utara. Pencalonan diusung oleh Partai Golkar, 

Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. 

Ketiga, Vonny Panambunan, seorang pengusaha sekaligus mantan Bupati 

Minahasa Utara ini pernah ditahan selama 18 bulan karena korupsi proyek studi 

kelayakan pembangunan bandara Loa Kulo Kutai Kertanegara pada 2008. Juga 

diwajibkan membayar denda Rp. 100 juta subsider 6 bulan dan denda tambahan Rp. 

4 miliar. Lalu, kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara dan 

diusung partai Gerindra. 

Keempat, Soemarmo Hadi Saputro, mantan Bupati Semarang ini kembali 

mencalon diri untuk jabatan yang sama pada pemilihan kepala daerah tahun 2015. 

Diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal, pernah 

terjerat kasus suap Rancangan Peraturan daerah mengenai APBD Kota Semarang 

pada tahun 2012, dihukum penjara 1,5 tahun. 

Kelima, Abu Bakar Akhmad, mantan Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat 

ini kembali mencalon diri sebagai Bupati Dompu, diusung oleh Partai Golkar, Partai 

Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Setelah dinyatakan bebas 

bersyarat pada 2010 setelah dijatuhi hukuman penjara akhibat korupsi APBD 

Dompu 2006. Tindakanya merugikan negara sebesar Rp. 3,5 miliar. 

Keenam, Usaman Ikhsan, mantan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur. Pernah 

ditahan 8 tahun penjara akhibat korupsi SDM DPRD Sidoarjo. Tindakannya 
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merugikan negara sebesar Rp. 21 miliar. Kini mencalon lagi sebagai Bupati 

Sidoarjo, diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra.  

Ketuju, Amjad Lawas, mantan sekertaris daerah Sulawesi tengah ini 

mencalonkan diri sebagai Bupati Poso. Diusung Partai Gerindra dan Partai Amanat 

Nasional. Padahal pernah terjerat korupsi tukar guling tanah di Poso pada tahun 

2010. 

Kedelapan, Azwar Chesputra, mencalonkan diri Bupati Limapuluh Kota, 

Sumatera Barat. Pernah tersangkut korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air 

Talang, kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan. Pencalonan diusung Partai 

Golkar, Partai Keadilan sejahtera, Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Bulan 

Bintang. 

Daftar mantan narapidana yang mengikuti pemilihan calon kepala daerah di 

atas hanya sebagian saja. Daftar tersebut belum mencapai seluruh data latar 

belakang calon kepala daerah yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). Menurut informasi, masih banyak mantan narapidana lain yang diusung 

oleh partai politik karena mereka unggul dalam survey politik. Elektabilitas tersebut 

kebanyakan dimiliki oleh pemilik uang dan modal karena kebiasaan Charity atau 

keterlibatan disosial masyarakat, meskipun itu dilakukan karena kekayaan yang 

berasal dari praktek illegal.9 

                                                             
9 Putri Adityowati, http://m.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689110/ini-9-napi-yang-

kini-jadi-calon-kepala-daerah, diakses pada Tanggal 4 Agustus 2015.  
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Hakim Mahkamah Agung, Artijo berpendapat praktek korupsi di Indonesia 

mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan 

wakil rakyat ke pihak dengan actor yang hampir sama namun dengan perluasan 

cakupan keterlibatan. Korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan 

memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dengan hak budgeting sebagai lembaga 

legislatif. Namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya 

yang korup. Karena dengan hak budgeting yang dimiliki, anggota DPRD 

meninginkan tambahan pendapatan yang seolah-olah sah. Tambahan pendapatan 

dengan menganggarkan dalam APBD, menjadi bentuk manipulasi anggaran10.  

Hakim MA tersebut juga berpendapat bahwa korupsi itu kejahatan yang 

multi effect. Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat 

lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasi manusia, khususnya kesejahteraan 

rakyat. Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan lebih baik. Koruptor ini 

membuat masa depan bangsa suram. Menurut Artijo, korupsi oleh politisi sudah 

sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak uang, dialah yang 

terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, untuk terjun kedunia politik atau menjadi 

anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik yang 

tinggi berkosekuensi hubungan transaksional11.  

Pendapat di atas juga dikuatkan lagi oleh hakim MA, bahwa publik atau 

masyarakat harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang 

                                                             
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali harus dicegah 

dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amant 

yang pernah diberikan publik kepadanya. Untuk melindungi masyarakat agar tidak 

lagi mendapatkan pemimpin yang buruk dalam hal ini mantan narapidana korupsi. 

Usaha untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah diupayakan 

dengan berbagai cara untuk memberikan efek jera kepada koruptor, hal tersebut 

dilakukan melalui hukuman yang diberikan diantaranya dengan vonis berupa 

hukuman mati, penjara, usaha untuk memiskinkan para koruptor, dan juga 

pencabutan pilih (hak politik) melalui hukuman tambahan dalam vonis hakim yaitu 

pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537K/Pid.Sus/2014, atas Inspektur Jendral 

Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H.,M.Si, bunyi amar putusan tersebut adalah 

“Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak 

tertentu untuk  memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. 

Mekanisme pencabutan hak pilih (hak politik) dilakukan oleh aparatur 

negara melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada koruptor berupa vonis 

hukuman yang melalui putusan pengadilan dengan dasar yuridis perundang-

undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dasar yuridis pencabutan hak 

pilih (hak politik) adalah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) Pasal 10 huruf b angka 1, menyebutkan “pidana tambahan: pencabutan 

hak-hak tertentu”, kemudian dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1), angka 3 KUHP 

yang menyebutkan:  “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut 



12 
 

dalam hak-hak yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan 

umum lainnya ialah: Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum”. 

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) 

huruf d Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menyebutkan, “Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam 

KUHP sebagai pidana tambahan” adalah: huruf d. “Pencabutan seluruh atau 

sebagian hak-hak tertentu …..”.  

Pencabutan hak pilih (hak politik) narapidana korupsi adalah langkah 

progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut 

dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk 

menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. Namun, harus di tegaskan mengenai limit waktu 

pencabutan hak pilih tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana 

tujuan dari pada hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum 

dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat. Limit waktu sebagai batas 

pencabutan pilih (hak politik) bagi koruptor diatur dalam Pasal 38 KUHP, ayat (1) 

menyebutkan: 

Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan 
sebagai berikut:  
1.  Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya 

pencabutan seumur hidup;  
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2.  Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, 
lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima 
tahun lebih lama dari pidana pokoknya;  

3.  Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun 
dan paling banyak lima tahun.  

 
Limit waktu sebagai batas pencabutan hak pilih bagi koruptor dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka 

waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan 

hukumannnya” dengan syarat mantan terpidana jujur mengakui sebagai mantan 

narapidana. Kemudian MK mengeluarkan lagi putusan No. 42/PUU-XIII/2015 atas 

yudisial review terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahnun 2015 

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Walikota, disebutkan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang 

bersangkutan jujur di depan publik. MK juga menghapus penjelasan Pasal 7 huruf g 

yang memuat 4 (empat) syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri 

sebagai kepala daerah yang sesuai dengan putusan MK No. 4/PUU/VII/2009.  

Dasar pertimbangan hakim MK, bahwa pasal larangan mantan narapidana 

yang diancam hukuman lima tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai 

kepala daerah itu dinilai sewenang-wenang seolah-olah pembentuk undang-undang 

menghukum seorang tanpa batas. Sehingga jelaslah berdasarkan kedua putusan Mk 

di atas menjelaskan adanya batasn mengenai mantan narapidana untuk kembali 

mengikuti pemilu sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Akan tetapi, putusan 

MA tidak mencantumkan limitasi pencabutan hak pilih (hak politik) atas mantan 
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Korp Lantas Inspektur Jendral Djoko Susilo. Sehingga, tidak dapat dipastikan 

sampai kapan terpidana menjalani hukuman pencabutan hak pilih (hak politik) yang 

berupa “pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Hal ini tidak 

sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. 

Tumpang tindih limitasi pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan 

publik tersebut menimbulkan konflik norma pada dasar yuridis limitasi pencabutan 

hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi, sehingga 

penulis tertarik untuk mengkaji dalam penulisan karya ilmiah dengan judul 

“Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana 

Korupsi di Indonesia”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

1. Apakah pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam 

jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM)? 

2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan 

dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi dalam prespektif ius 

constituendum? 
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1.3   Ruang Lingkup Masalah  

Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini akan dibatasi agar tidak 

menyimpang jauh dari cakupan permasalah yang akan dikaji. Pertama, tentang 

pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik 

terhadap narapidana korupsi saat ini apakah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

Kedua, mengenai kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan 

dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi dalam prespektif ius 

constituendum.  

 

1.4   Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Hukum 

terkait dengan paradigma sience as a process (ilmu sebagai proses). Dengan 

paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg (final) dalam penggaliannya atas 

kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.12 Dalam hal ini adalah tentang 

Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana 

Korupsi di Indonesia”. 

 

 

 

                                                             
12 Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, 2013, Pedoman Penulisan Ususlan Penelitian 

Tesis dan Penulisan Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, h.28. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dan pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan 

dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini apakah  

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

2. Untuk mengetahui dan merumuskan kebijakan formulasi pengaturan 

pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana 

korupsi dalam prespektif ius constituendum.  

 

1.5   Manfaat Penelitian 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

1.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan yang 

bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan Hukum Pidana sehingga 

dapat memperkaya bahan-bahan guna pengembangan dunia peradilan pada 

khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.  

2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi arah 

kebijakan legislasi baru (ius constituendum) dalam membuat undang-

undang pidana pada umumnya dan khususnya terhadap undang-undang 

tentang pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatn publik terhadap 

narapidana korupsi.  
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1.5.2   Manfaat Praktis 

1.  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan 

acuan pada pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna 

mengetahui pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih 

dalam jabatn publik terhadap narapidana korupsi. 

2.  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi para penegak hukum 

agar dapat menegakan fungsi peradilan yang benar dan adil terkait dengan 

penegakan hukum dalam menjatuhkan vonis pencabutan hak memilih dan 

dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi. 

 

1.6 Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian dalam tesis ini dapat diketahui setelah penulis 

melakukan penelusuran baik pada Pasca Sarjana Universitas Udayana dan 

Universitas lain belum ada penelitian terkait dengan judul maupun permasalahan 

sebagaimana penelitian ini yaitu mengenai “Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih 

dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia”. Dimana 

pembahasan akan terkait dengan hukuman tambahan berupa “Pencabutan Hak 

Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi di  

Indonesia”. Adapun yang penulis temukan pada penelitian yang terkait dengan 

hukuman tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai hukuman 
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tambahan denda dan pembuktian terbalik terhadap narapidana korupsi, seperti di 

bawah ini:  

 Pertama, tesis dengan judul: “Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana 

Tambahan Guna Pengambilan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana 

Korupsi”, ditulis oleh  Kadek Krisna Sintia Dewi, dari Universitas Udayana, Tahun 

2014, dengan rumusan masalah: 

1.  Bagaimanakah penerapan sanksi pidana tambahan guna pengembalian 

kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi? 

2.  Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan 

terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan 

Negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? 

Penelitian tesis ini mengkaji tentang, penerapan ancaman sanksi pidana 

tambahan guna pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. 

Hambatan yang dihadapi jaksa selaku eksekutor dalam melakukan sita dan lelang 

terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang dijatuhi pidana pengembalian 

kerugian Negara dengan uang pengganti diantaranya adalah belum adanya aturan 

baku yang mengatur mengenai mekanisme eksekusi termasuk pedoman apabila 

terdakwa tidak mampu mebayar seluruh ataupun sebagian dari pidana tambahan 

yang dijatuhkan.  
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 Kedua, tesis dengan judul: “Kajian Normatif Terhadap Pembuktian terbalik 

dalam Tindak Pidana Korupsi, ditulis oleh I Wayan Gede Wiryawan, dari 

Universitas Udayana, Tahun 2012, dengan mengkaji: 

1.  Berkaitan pengaturan terhadap sistem pembuktian terbalik dalam tindak 

pidana korupsi; 

2.  Berkaitan dengan formulasi kebijakan pembuktian terbalik dalam proses 

pembuktian tindak pidana korupsi yang akan datang. 

Penelitian tesis ini mengkaji, mengenai rumitnya penelusuran dan 

pengungkapan barang bukti selaku alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Yang 

dalam permasalahan pertama akan dibahas mengenai pengaturan sistem pembuktian 

sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam 

permasalahan kedua akan dibahas mengenai pembuktian terbalik dihadapkan 

dengan esensi azas praduga tak bersalah terhadap terdakwa dalam peradilan tindak 

pidana korupsi. 

 Ketiga, tesis dengan judul: “Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan 

dalam Perkara Korupsi”, ditulis oleh Michael Barama, dari Universitas Sam 

Ratulangi Manado, Tahun 2011, dengan mengkaji: 

1. Bagaimana kedududkan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam 

perkara tindak pidana korupsi? 
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2.  Bagaimana proses pelaksanaan hukuman tambahan uang penganti dalam 

perkara pidana korupsi? 

Penelitian tesis ini mengkaji tentang tindak pidana tambahan berupa uang 

denda pada tindak pidana korupsi, yang merupakan salah satu cara pengembalian 

uang Negara yang hilang akhibat tindak pidana korupsi. Dengan pidana tambahan 

berupa pembayaran uang pengganti, dianggap bahwa upaya ini dapat memberikan 

hasil yaitu pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut. 

Uang pengganti ini bisa dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap 

mereka yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi. Juga 

ditekankan jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 

1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh ketetapan hukum 

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut. 

Penelitian-penelitian di atas secara umum memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan di kaji oleh penulis yaitu mengenai tindak pidana korupsi, 

namun secara khusus memiliki perbedaan baik dari judul maupun permasalahan 

yang akan dikaji, sebab penelitian yang disebutkan di atas mengkaji mengenai 

hukuman tambahan berupa uang pengganti atau denda dan juga pembuktian terbalik 

dalam tindak pidana korupsi. Namun, penulis menyajikan penelitian mengenai 

“Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana 

Korupsi di Indonesia”. Dengan permasalahan pengaturan mengenai pencabutan hak 
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memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini 

apakah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga kebijakan formulasi 

pencabutan hak memilih dan dipilih dalam prespektif ius contituendum. 

 

1.7   Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir 

1.7.1   Landasan Teoritis 

 Istilah teori secara epistimologi berasal dari bahasa Inggris “theory”, yang 

dalam bahasa Belanda disebut theorie. Teori adalah serangkaian preposisi atau 

keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang 

mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Pendapat tersebut dikemukakan oleh 

Duen R. Monette. Yang membagi tiga unsur teori Pertama; penejelsana tentang 

hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem 

deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju ke 

sesuatu yang khusus dan nyata. Ketiga, bahwa teori memberikan penjelasan atas 

gejala yang dikemukakan.13 

 Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang paling berkaitan 

dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dari 

sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Sebagaimana yang sudah 

diuraikan pada manfaat penelitian diatas bahwa penelitian hukum yang dilakukan 

telah memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hal tersebut sesuai dengan 

                                                             
13  Sutan Remiy Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang 

Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institusi Bankir di Indonesia, Jakarta, h. 8. 
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pendapat Bruggink, bahwa teori hukum dapat dipandang sebagai suatu proses 

dimana perhatian diarahkan pada kegiatan teoritik tentang hukum atau pada 

kegiatan penelitian teoritik bidang hukum itu sendiri.14  

 Landasan teori merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu 

permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang 

mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.15 Melalui landasan teori maka ditentukan 

arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan 

hasil penelitian yang dilakukan.16 Dalam landasan teoritis, selain terdapat teori-teori 

yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat asas, konsep dan 

doktrin17 yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki korelasi yang 

erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai “Pencabutan Hak Memilih 

dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia”. 

 Asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari 

adanya suatu norma hukum.18 Berkaitan dengan asas hukum, Arief Sidharta 

menyatakan tiap aturan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni ‘suatu nilai 

yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil’. 

                                                             
14  J.J Bruggink, 1999, Refleksi tentang Hukum alih bahasa oleh Arif Sidharta, Citra Adhi 

Bakti, Bandung, h. 160. 
15 Endang Komara, 2011, Filsafat Ilmu dan Metodelogi Penelitian, Refika Aditama, 

Bandung, h. 81.  
16  Muhamad Erwin, 2011, Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, h. 13.  
17  Hans Kelsen, 2012, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, h. 23. 

 18  M. Marwan, Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum Rangkuman Istilah-istilah dan Pengertian 
dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, 
Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan, Penerbit 
Reality Publisher, Surabaya, h. 56. 
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Mengutip Paul Scholten, yang mengatakan bahwa asas hukum adalah ‘pikiran-

pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing 

dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, 

yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individu 

tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya.19 

 Asas-asas hukum yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain adalah asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat. Ketiga asas 

tersebut merupakan tujuan daripada hukum, di bawah ini akan dijelaskan ketiga asas 

tersebut, yaitu: 

a. Asas keadilan: merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang 

mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan 

dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan 

hukum. Asas adil diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada 

norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. Dalam penelitian 

ini adil dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan terhadap pemberian 

hukuman tambahan yaitu pencabutan hak politik terhadap narapidana 

korupsi.  

b. Asas kepastian hukum: kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, kosisten, dan konsekuen yang pelaksanaanya 

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. 

                                                             
 19 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-
bertentangan-dengan-asas-hukum, diakses pada Tanggal 17 Pebruari 2014. 
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Dalam penegakan hukum penetapan hukuman dalam hal terjadinya 

peristiwa yang konkrit, tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) 

UUD Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum.” Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa asas 

kepastian hukum adalah, asas dalam negara hukum yang menggunakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam 

setiap penylenggaraan negara. 20 

c. Asas manfaat: dalam penulisan ini berkolerasi dengan tujuan pemidanaan 

dimana putusan hakim harus memberikan manfaat bagi dunia peradilan, 

masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.  

d. Asas Preperensi: 

1. Asas Les Posterior Derogat Legi Periori, dimana undang-undang yang 

berlaku kemudian mebatalkan undang-undang yang terdahulu. 

2. Asas Lex Superior Derogat Legi Periori, bila ada 2 (dua) undang-

undang mengatur obyek yang sama maka undang-undang yang lebih 

tinggi yang berlaku, undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat. 

3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, undang-undang yang 

khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. 

                                                             
20 M. Marwan dan Jimmy, Op Cit, h.61. 
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Adapun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

korelasi dengan permasalahan yaitu “Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam 

Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia”. Pencabutan hak 

memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana Korupsi, yang akan 

diuraikan berkorelasi dengan konsep negara hukum, konsep penegakan hukum dan 

konsep harmonisasi hukum. Konsep Negara hukum sudah diuraikan pada latar 

belakang masalah. Namun akan diulas lagi sebagai konsep dalam penulisan tesis ini.  

Konsep rechtsstaat diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara 

hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi rechts pada staat 

hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan 

kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban 

dan keamanan masyarakat. Konsep Imanuel Kant ini terkenal dengan sebutan 

“Nachtwakerstaad” atau “Nachtwachterstaat”. Perkembangan berikutnya, konsepsi 

Immanuel Kant diarahkan menjadi konsep “Rechsstaat” dalam arti luas sebagai 

negara yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran (welvaarstaat dan 

verzorgingsstaat) dengan variasi unsur-unsurnya adalah: 

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahaan 
kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politica, penyelenggara 
pemerintah menurut undang-undang (wetmatig bestuur) dan peradilan 
administrasi negara; 

b. Kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani 
kepentingan umum; 

c. Pemerintah menurut hukum (wetmatig bestuur), hak-hak asasi, pembagian 
kekuasaan pengawasan oleh kekuasaan peradilan; 
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d. Pemerintahan menurut hukum, jaminan terhadap hak-hak asasi, 
pembagian kekuasaan, dan pengawasan yustisial terhadap pemerintah.21 
 

Pada hakikatnya negara hukum terdiri atas 4 (empat) unsur sebagai 

eksistensi dalam proses penyelengaraan pemerintahan di Indonesia. Keempat unsur 

tersebut adalah: 

a. Semua tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas hukum atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 
c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu 

kekuasaan/kekuatan lain apaun juga; dan  
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.22 

 
Konsep negara hukum digunakan karena memiliki korelasi dengan 

permasalahan dalam pemelitian ini, dimana dalam pencabutan hak memilih dan 

dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi menyangkut peran 

aparatur negara dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku kejahatan yang 

dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa 

yang di golongkan dalam extra ordinary crime dikarenakan dampak korupsi yang 

sangat merugikan negara dan juga hak-hak masyarakat.  

Konsep berikutnya adalah konsep penegakan hukum, dimana penegakan 

hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan. Dengan penegakan 

hukum maka hukum menjadi kenyataan yang ditaati oleh setiap masyarakat. Tanpa 

adanya penegakan hukum maka hukum hanya merupakan rumusan konseptual yang 

                                                             
21  Muhammad Tahir Azhary, 2004, Negara Hukum (Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip 

Dlilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), 
Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, h. 73-74. 

22  Ibid. 
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tidak bernyali dan tidak memiliki kekuatan mengikat apapun. Konsep penegakan 

hukum dibagi mnejadi 3 (tiga) yaitu: 

a. Total Enforcement Concept (konsep penegakan hukum yang bersifat 
total), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum 
tersebut ditegakan tanpa terkecuali. 

b. Full Enforcement Concept (konsep penegakan hukum yang bersifat 
penuh), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum 
acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu. 

c. Actual Enforcement Concept (konsep penegakan humum aktual), yang 
muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 
keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, 
kualitas sumberdaya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan 
kurangnya partisipasi masyarakat.23 
 

Konsep penegakan hukum digunakan dalam penulisan ini karena adanya 

korelasi dengan permasalahan dalam penelitian mengenai pencabutan hak memilih 

dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi. Penegakan hukum ini 

bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat melalui penerapan 

hukum oleh para penegak hukum terhadap koruptor sehingga dapat memberikan 

efek jera terhadap para pelaku korupsi. Penegakan hukum dilakukan dengan 

menggunakan norma-norma hukum yang ada, melalui para penegak hukum, dan 

partisipasi dari masyarakat.  

Konsep berikutnya adalah konsep harmonisasi hukum, L.M Gandhi 

menyebutkan, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan 

perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan 

asas-asa hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, 

                                                             
23 Ibid. 
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keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan 

mengorbankan pluralisme hukum.24 

Tiga (3) model harmonisasi hukum yang diperkenalkan oleh John Henry 

Merryman: 

1. Tinkerin harmonization: merupakan harmonisasi hukum melalui 
optimalisasi penerapan hukum yang ada (existing law) dengan beberapa 
penyesuaian, berdasarkan pertimbangan efisiensi. 

2. Following harmonization: menunjuk pada harmonisasi bidang-bidang 
hukum tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada dengan 
perubahan-perubahan sosial.  

3.  Leading harmonization: menunjuk pada penerapan atau penggunaan 
hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.25 

 
Pendapat para ahli hukum diperlukan dalam penelitian ini. Pendapat ahli 

hukum sering disebut sebagai doktrin. Dalam bahasa Latin, doctrina atau doctrine.26 

Menurut R. Soeroso, doktrin adalah pendapat para sarjanah hukum yang terkemuka 

yang besar pengaruhnya terhadap hakim, dalam mengambil keputusannya.27 

Doktrin-doktrin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada judul 

penelitian yaitu, “Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik 

Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia”. 

Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan 

pencabutan bagian dari hak politik terhadap narapidana korupsi, dengan dasar 

                                                             
24 L.M Gandhi, 1995, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah Yang 

Disampaikan Pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
h.28-29 .  

25 Kusnu Goesniadhie, 2006, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan, 
Lex Specialis Suatu Masalah, JP Books, Surabaya, h.100. 
 26 Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, h. 106. 
 27 Ishaq, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57. 
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yuridis, Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan hal tersebut sah-sah saja. Permasalahan yang harus dilihat 

secara arif apakah perbutan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut ada 

korelasinya dengan aktifitas politiknya (political activity), jangan sampai perbuatan 

murni sebagai kejahatan korupsi (judicial activity), tetapi dibebankan juga hukuman 

tambahan pencabutan hak politiknya, sehingga mengesankan hukuman tambahan 

tersebut berlebih-lebihan atau hanya ingin mengangkat pencitraan di dalam proses 

penegakan hukum.28 

Hakim Artidjo, menjelaskan korupsi politik yaitu memberi perhatian kepada 

pencaharian yang tidak sah atau penyalahgunaan jabatan pemerintahan. Sedangkan 

subyek pelaku dari korupsi politik adalah orang atau badan yang memiliki posisi 

politik yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut 

menimbulkan akhibat hukum, politik, ekonomi, HAM, dan moral. Dengan 

perbuatan tersebut, pelaku bermaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 

badan dengan cara menyalah gunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan politik.29  

Pendapat lain tentang pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan 

publik bagi koruptor adalah pendapat dari Busyro Muqoddas, menurutnya orang 

yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi 

                                                             
28 Marwan Effendy, Op Cit, h. 119-120.  
29 Artidjo Alkostar, 2015, Korupsi Politik di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta, 

h.16-17. 
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tidak pantas diberikan kesempatan untuk memimpin atau menentukan pemimpin 

masyarakat.30 Namun, Mahfud MD berpendapat bahwa produk hukum dan 

hukuman untuk pencabutan hak politik itu tumpang tindih, dimana vonis hukuman 

bagi koruptor sudah merupakan pencabutan hak politik secara otomatis bagi mantan 

koruptor.  

Asas-asas, konsep-konsep maupun doktrin-doktrin para sarjana yang 

digunakan untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini, yang telah diuraikan 

di atas juga akan ditunjang dengan teori-teori hukum sebagai pisau analisis. Jan 

Gijssels dan Mark Van Hoecke dalam bukunya What is Rechtsreorie? memberikan 

definisi bahwa teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi 

memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan adalah 

ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu 

memenuhi standar teoritis.31 Teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah teori keadilan, teori hukum progresif, teori pemidanaan, dan 

teori kebijakana hukum pidana. 

 

1. Teori Keadilan   

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah 

pemberian jaminan dan perlindungan atas hak masyarakat. Ungkapan-ungkapan 

tentang keadilan diantranya adalah fiat justitia pereat mundus atau hendaknya 

                                                             
30http://www.suduthukum.com/2014/12/opini-pencabutan-hak-politik.html, Diakses pada 

Tanggal 4 Desember 2015. 
31  Marwan Effendy, Op Cit, h. 10. 
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keadilan ditegakan walaupun dunia binasa (let there be justice, though the world 

perish) dan fiat justitia ruar caelum atau hendaklah keadilan ditegakan walaupun 

langit runtuh (may justice be done though the heavens fall).32 

  Aristoteles, berpendapat bahwa hukum harus ditaati demi keadilan. Keadilan 

selain sebagai keutamaan umum (hukum alam) juga keadilan sebagai keutamaan 

moral khusus. Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara sesama 

manusia, yang meliputi keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, 

keadilan dalam transaksi jual beli, keadilan dalam hukum pidana, keadilan dalam 

hukum privat. 33 

  Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan pada 

bukunya Nicomachean Etics. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang 

berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil 

mengandung lebih dari satua arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang 

sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukan, bahwa seseorang diakatakan 

berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. 

Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang 

didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. 34 

  Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat 

dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun 

                                                             
32 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis,  Op Cit, h.28.  
33 H.R. Otje Salma S., 2009, Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah, 

Refika Aditama, Bandung, h.64. 
34 Darji Darmodihardjo dan Shidartha, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Penerbit PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 156.  
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penguasa. Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti 

dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, ia membagi kesamaan numeric dan 

kesamaan proporsional. Kesamaan numeric melahirkan prinsip: “semua orang 

sederajat didepan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: 

“memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain model keadilan berbasis 

kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan 

distributif dan keadilan korektif. 35 

  Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan 

proporsional. Sedangkan keadilan korektif (remedial) berfokus pada pembetulan 

suatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka 

keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang 

dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu 

diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun 

kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standat umum untuk 

memperbaiki setiap akhibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. 

Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, gantirugi harus 

memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah.36 

  Keadilan korektif (remedial), merupakan konsep yang dipertentangkan 

dengan keadilan distributif, ini berkedekatan dengan restorasi suatu ekuilibrium 

(kesetimbangan) yang terganggu (disturbed). Hakim akan berlaku adil (setimbang) 

                                                             
35 Bernard L. Tanya, dkk, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi, Gentha Publishing, Yogyakarta, h. 45.  
36 Ibid.  
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pada partisan-partisan, menginvestigasi karakter kerugian yang terjadi, dan akan 

melakukan pencarian guna menyeimbangkan keadaan-keadaan yang terganggu tadi, 

dengan penjatuhan (pengadaan) sistem sanksi yang diambil dalam cara-cara 

menyakitkan (kejam), dan akan menghitung serta menagih tiap penderitaan yang 

ditimbulkan oleh sebuah pelanggaran hukum. Keadilan korektif ini, oleh Aristoteles 

diadministrasikan ke dalam dua kelompok situasi: 

a. Voluntary transaction (hal-hal dilandasi oleh sesuatu yang bersifat sukarela): 

jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pegadaian. 

b. Involuntary transaction (hal-hal dilakukan dengan cara-cara paksaan): 

tindak pencurian, perkosaan, penganiayaan, serta pembunuhan. 37 

  Bentuk kedilan korektif ini, pada prinsipnya menjadi ukuran bagi asas-asas 

teknikal yang mengatur hal pengadministrasian atas proses penerapan aturan 

hukum. Dalam meregulasikan relasi-relasi hukum, “suatu standat yang umum” 

mengenai “pemulihan” atau “tebusan” atas beragam konsekuensi yang ditimbulkan 

oleh prilaku-prilaku tertentu menuntut untuk ditemukan, tanpa lagi menaruh respek 

kepada orang-orang, dan untuk aksi-aksi dan objek-objek  yang dimaksudkan itu 

harus diukur dengan suatu “standatd yang objektif”, bahwa: 

a. Penerapan hukum (sanksi) dalam cara-cara yang pasti, akan menebus tiap 
kejahatan pidana. 

b. Restitusi akan menebus tiap-tiap kerugian yang timbul akhibat wanprestasi. 
c. Hal kerugian dan kerusakan secara ekonomi yang timbul lantaran suatu 

perbuatan harus dipulihkan dengan mengambil tindakan-tindakan yang akan 
membawa keuntungan (untuk menutupi kerugian). 38 

                                                             
37 Herman Bakir, 2009, Filsafat Hukum Design dan Arsitektur Kesejarahan, Refika 

Aditama, Bandung, h.183.  
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 Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu 

pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha 

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu 

kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada 

si pelaku. Bagaimanapun, ketidak adilan akan mengakhibatkan terganggunya 

“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas 

membangun kembali kesetaraan tersebut39.  

 Uraian di atas menjabarkan tentang “Keadilan Korektif” oleh  Aristoteles. 

Dalam urain tersebut tampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan.   

Dijelaskan dalam keadilan korektif bahwa hukuman akan diberikan kepada pelaku 

kejahatan sesuai dengan kejahatanya tanpa memandang siapa pelaku kejahatan 

tersebut, jadi hukuman harus disesuaikan dengan perbuatan, hal ini semata-mata 

untuk mengembalikan status quo dan memberikan rasa keadilan. Keadilan korektif 

dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan dalam memberikan 

hukuman terhadap para pelaku kejahatan.  

 Penulis memilih teori keadilan yang digunakan oleh Aristotles sebagai pisau 

analisis karena pada keadilan korktif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, 

dan memelihara distribusi ini, melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif 

keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo 

                                                                                                                                                                           
38 Ibid.  
39 H. Amran Suadi, 2014, Sistem pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, PT. raja 

Grafindo Persada, Depok, h. 28.  
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dengan cara mengganti atas milik yang hilang dan memberikan hukuman yang 

sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. 

 

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 

 Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia 

dalam kandungan. Sebagai konsekuensinya, Negara-negara harus memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia walaupun bukan warga negaranya karena 

hak asasi manusia adalah bersifat universal. Selama menyangkut persoalan hak 

asasi manusia setiap negara tanpa terkecuali pada tataran tertentu memiliki 

tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusiapribadi yang ada dalam juridiksinya, 

termasuk orang asing sekalipun. Hak asasi mansuia dimiliki siapa saja sepanjang ia 

bisa disebut sebagai manusia.  

 Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan hak asasi 

manusia antara lain yaitu: 

a. Teori hak-hak kodrati (natural right theory) 

 Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki 

semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai 

manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta 

kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke, bahwa pengakuan tidak 

diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari sistem hukum, karena HAM 
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bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata 

berasal dari manusia.40  

b. Teori positivisme (positivist theory) 

 Penganut teori positivis tidak setuju dengan pandangan teori hak-hak 

kodrati. Penganut teori ini berpandangan bahwa hak harus berasal dari suatu tempat, 

seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. 

Sebagaimana pendapat dari Jeremy Bentham, yang menyebutkan bahwa baginya 

hak merupakan anak hukum, dari hukum riil lahir hukum riil, tetapi dari hukum 

imajiner, dari hukum kodrati adalah omong kososng belaka, hak yang kodrati dan 

tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang dijunjung tinggi. 41 

 Teori positivis jelas-jelas menolak secara tegas pandangan teori hak-hak 

kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya 

dianggap tidak jelas. Menurut teori ini suatu hak mestinya berasal dari sumber yang 

jelas seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. 

Dengan perkataan lain jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan 

mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang a priori, 

hukum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari 

hukum negara.42 John Austin juga menyebutkan bahwa satu-satunya hukum yang 

                                                             
40 Todung Mulya Lubis, 1993, In Serchof Human Rights Legal Political Dilemmas of 

Indonesia’s New Order, 1996-1990, Gramedia, Jakarta, h.15-16. 
41 Ibid. 
42 Scott Davison, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan 

Internasional, Grafiti, Jakarta, h.40.  
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sahih adalah perintah dari yang berdaulat, atau kekuasaan politik yang berkuasa 

yang disertai dengan sanksi atau ganti rugi yang tepat.  

c. Teori relativisme budaya (culture relativist theory) 

 Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori 

relativisme budaya yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada 

universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain 

yang diberi nama imperalisme budaya.43 Menurut aliran ini tidak ada satu hak yang 

bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar 

social dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu 

merupakan produk dari beberapa lingkungan social dan budaya dan tradisi-tradisi 

budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi 

manusia. Oleh karena ituhak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan 

di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara 

social (dissocialized) dan budaya (deculturized).44 Menurut teori ini bahwa hak 

asasi manusia tidak hanya bersifat universal, tetapi juga bersifat particularistic. 

Artinya, dalam penerapan HAM juga harus memperhatikan realitas budaya yang 

berlaku sebagai puncak budaya daerah, dan ketentuan tersebut harus dihormati.  

 

 

 

                                                             
43 Todung  Mulya Lubis, Op Cit, h. 18-19. 
44 Ibid. 
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3. Teori Hukum Progresif 

  Istilah hukum progresif dalam berbagai konteksnya sangat melekat pada 

pengagas, pejuang dan pengembang gagasan ini, yaitu Satjipto Raharjo.45 Beliau 

memberikan perhatian khusus terhadap masalah korupsi di negeri ini, yang menurut 

beliau adalah: kegagalan pengadilan membawa koruptor ke penjara (salah satunya) 

disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti 

prosedur, doktrin dan asas hukum. Akhibatnya hukum justru bisa menjadi save 

haven bagi para koruptor. Dilihat dari sudut hukum progresif maka cara-cara dan 

praktek berhukum seperti itu sudah tergolong kontra-progresif.46 

  Dua alasan yang menjadikan munculnya gagasan hukum progresif, yang 

menjadikan aliran progresif dalam berhukum menjadi lebih utuh, sistematis dan 

mendekati sempurna, adalah: Pertama, alasan praktis disekitar bagaimana 

mengoperasikan dan atau menegakan hukum oleh penegak hukum. Sebagian besar 

aparat hukum bekerja dalam batas tempurung peraturan. Kedua, alasan 

paradigmatig-epistimologi hukum setelah ajaran ilmu hukum poritif (analytical 

jurisprudence) yang menjadi dasar praktik hukum di Indonesia tidak memuaskan. 

Ilmu hukum progresif tidak bertumpu pada peraturan (rule) saja, melainkan juga 

memakai paradigm manusia (behavior, experience). Ilmu hukum progresif berusaha 

                                                             
 45 Abu Rokhmad, 2012, Hukum Progresif pemikiran Satjipto Raharjo dalam Prespektif 
Teori, PT. Pustaka Rizky Putra, Semarang, h. 6-7.  
 46  Ibid. 
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peduli terhadap perburuhan kebenaran (searching for the trust) dan menampilkan 

gambar hukum yang utuh. 47  

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan 

final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengapdi pada 

manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk 

terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan 

mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas 

kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam factor keadilan, kesejahteraan, 

kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakikat hukum yang selalu 

dalam proses menjadi (law as a process, law as a making). Hukum itu tidak ada 

untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.48 

Hukum yang progresif berbagi faham juga dengan legal realism (realisme 

hukum), dimana menurut mazhab ini, sumber hukum satu-satunya bukan hanya 

pemegang kekuasaan Negara, namun para pelaksana hukum, terutama para hakim. 

Kekuasaan membuat hukum bukan lagi mutlak ditangan pemegang kekuasaan 

politik, namun juga ditangan para pelaksana hukum yaitu hakim. Juga dinyatakan 

bentuk hukum bukan lagi sebatas undang-undang, namun juga meliputi putusan 

hakim dan tindakan-tindakan yang dilakukan dan diputus oleh pelaksana hukum. 49 

Karakteristik dasar hukum progresif adalah memiliki asusmsi dasar bahwa, 

hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum, hukum bukan 

                                                             
47 Ibid.  

 48 Ahmad Rifai, 2010, Op Cit, h. 39 
 49  Ibid. 
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institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses dan terus-

menerus menjadi (law as process, law in the making). Tujuan hukum progresif 

adalah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Spirit dari pada hukum progresif 

adalah pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini 

dipakai yang dominatif (legalistic dan positivistik), pembebasan terhadap kultur 

penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan subtantif.50  

Arti progregresivitas sendiri adalah hukum selalu dalam proses menjadi 

(law in the making), hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi 

dimasyarakat, baik lokal, nasional maupun global, dan menolak status quo 

manakala menimbulkan dekadensi, suasan korup dan sangat merugikan kepentingan 

rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung 

penafsiran progresif terhadap hukum.51 

Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum progresif. 

Kata progresif berasal dari progres yang berarti kemajuan. Dengan demikian, di sini 

diharapakan hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu 

menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu 

melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek moralitas dan sumberdaya 

manusia penegak hukum itu sendiri.52 

 

                                                             
 50  M. Syamsudin, 2012, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum 
Progresif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h. 108. 
 51  Ibid 
 52  Jamaluddin Kamir, 2013, Politik Hukum Legalistik, Penerbit Imperium,          
Yogyakarta, h. 32. 
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4. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

  Secara terminology kebijakan berasal dari istilah “policy” (inggris) atau 

“politiek” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip 

umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) 

dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik. Masalah-

masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-

undangan. Dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) 

yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat (warga Negara).53 

  Bertolak dari istilah asing diatas, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” 

dapat pula disebut dengan “politik hukum pidana”dalam kepustakaan asing istilah 

politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy, criminal law policy atau strafrerechtspolitiek.54 Pengertian kebijakan atau 

politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. 

  Menurut Soedarto, politik hukum adalah: 

1.  Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2.  Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 
dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang tekandung dalam 
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.55 

 

                                                             
53  Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. 

Alumni, Bandung, h. 59. 
54 Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet ke-3, Citra 

Bakti, Bandung, h. 24. 
55  Soedarto, 2006, Kapita selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, h. 159. 
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  Marc Ancel, berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy), 

merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis 

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan 

untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, 

melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga 

kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (penal policy) 

tersebut merupakan salah satu komponen dari model criminal science disamping  

criminology dan criminal law.56 

  Sudarto berpendapat bahwa melaksanakan poltik hukum pidana berarti 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik 

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain 

dikemukakan pula, bahwa melaksanakan politik hukum pidana mempunyai arti 

sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang.57 

  Pengertian diatas menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada 

hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan 

pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa 

mendatang (ius constituendum). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana 

identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana.  

                                                             
56  Ibid. 
57 Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru,         

Bandung, h. 20.  



43 
 

  Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk 

membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Pengertian 

tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, yang 

menyatakan bahwa penal policy sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan 

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan 

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga 

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 

penylengara atau pelaksana putusan pengadilan.58 

  Kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat 

untuk menangulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang 

dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, 

karena berhubungan dengan penegak hukum baik hukum pidana, hukum perdata, 

maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana melalui 

tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri 

dari: 

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 
pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.  

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana in concreto oleh 
aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke 
pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif. 

                                                             
58 Barda Nawawi Arif, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyususnan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, h. 80. 
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c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret 
oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap 
kebijakan atau administratif.59 

 
  Tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan 

proses kebijakan untuk dapat menerapkan dan mengoprasionalkan sanksi pidana 

dan pemidanaan. Tahapan ini dilewati dengan merumuskan aturan-aturan mengenai 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman 

dalam menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan 

pidana oleh badan peradilan (tahapan aplikasi yang merupakan proses peradilan 

/judicial, sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahapan pelaksanaan pidana 

kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang 

menjadi hambatan upaya pencegahan dan penaggulangan kejahatan pada tahap 

aplikasi dan eksekusi.60 

  Usaha penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khusunya penegakan hukum 

pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan 

penegakan hukum (law inforcement). Disamping itu, usaha penanggulangan 

kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidan pada hakikatnya juga 

merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (social welfare). 

                                                             
59 Muladi, 2002, Kapita Selecta Sisitem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, h. 13.  
60 Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73. 
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Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga 

merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). 

  Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 

hukum.61 Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka 

penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan 

kesejahteraan sosial (social welfare). Perlunya penggunaan saranah pidana dalam 

hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagai 

berikut: 

a.  Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan 
yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk 
mencapai tujuan boleh mempergunakan paksaan; 

b.  Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama 
sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas 
pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan 
begitu saja; 

c.  Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si 
penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu 
warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.62 

 
  Kebijakan hukum pidana pada penulisan tesis ini dijadikan pisau analisis 

untuk mengkaji limitatif pelaksanaan hukuman pencabutan hak memilih dan dipilih 

dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi, dengan demikian dapat dilakukan 

kebijakan formulasi mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan 

publik terhadap narapidana korupsi dalam prespektif ius constituendum.  

                                                             
61  Barda Nawawi Arif, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Genta Publising, Yogyakarta, h. 17 
62 Ibid.  
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5. Teori Pemidanaan (Strafrechts Theorirn). 

  Pemindanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan 

sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata 

hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan 

tentang hukumannya (berechten). Sehingga dapat diartikan bahwa pemidanaan 

sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana  

dalam arti luas menyangkut stelsel sanksi hukum pidana. Dalam arti konkrit adalah 

menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi 

pidana tersebut. 63 

   Istilah teori pemidanaan berasal dari bahasa inggris yaitu comdemnation 

theory. Pemidanaan merupakan konkritisasi dari peraturan pidana dalam undang-

undang yang masih abstrak, ini merupakan pendapat dari Oemar Senoaji dan Karim 

Nasution.64 Dalam bahasa Belanda teori penjatuhan pidana disebut dengan 

strafrects theorien, yang merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana 

dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak 

pidana.65 

                                                             
63 Marlina, 2016, Hukum  Penitensier, Refika Aditama, Bandung, h.33. 
64  H. Salim H.S, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Perss, Jakarta, h. 

149. 
65 Tolib Setiadi, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 

h.52.  
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  Ted Honderich, berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga), 

unsur-unsur berikut: Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan 

atau deprivation atau kesengsaraan distress yang biasanya secara wajar dirumuskan 

sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Kedua, setiap memidanaan harus datang 

dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak 

merupakan kosekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan 

pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan 

bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum 

yang mengakibatkan penderitaan. Ketiga, pengusa yang berwenang berhak untuk 

menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja 

melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam msayarakatnya. 66 

  Sistem pemindanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. 

Berdasarkan teori pidana dan pemidanaan terdapat berbagai pemikiran yang pada 

umumnya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan 

penjatuhan pidana, yaitu: 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (Vergelding Theorie); 

2. Teori relative atau tujuan (Doel Theorie); 

3. Teori gabungan (Vereenigings Theorie). 67 

 

 

                                                             
66 M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Duble Track 

System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.71.  
67 Ruslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, h. 26. 
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergelding Theories). 

   Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari 

penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak 

menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan 

dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) 

yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus memberikan pidana yang 

setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Menjatuhkan 

pidana semata-mata untuk tujuan penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan 

dalam penjatuhan pidana pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut obyektif dari 

pembalasan) dan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan 

masyarakat. 68 

Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa 

kejahatan itu mengakhibatkan ketidak adilan kepada orang lain, maka harus dibalas 

pula dengan ketidak adilan yang berupa pidana kepada penjahatnya. Teorinya 

disebut dengan Teori Pembalasa Etis (De Ethische Vergeldings theorie).  

   Hegel berpendapat bahwa, hukum atau keadilan itu, merupakan kenyataan 

kemerdekaan. Sehubungan dengan itu maka kejahatan merupakan ketidakadilan 

(onrect) yang berarti merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan. Oleh 

karena itu, keadaan tantangan terhadap hukum atau keadilan itu harus dilenyapkan 

dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan pidana, karena pidana itu merupakan 

                                                             
68 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak 

Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana,  PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, h. 153-154. 
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ketidakadilan pula. Teorinya disebut dengan Teori Pembalasan Dialektis 

(Dealektische Vergeldings Theorie).  

   Herbert, berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakpuasan 

kepada masyarakat. Untuk melenyapkan ketidakpuasan masyarakat tersebut, orang 

yang menimbulkan ketidakpuasan tadi harus dijatuhi pidana. Dengan demikian 

masyarakat akan merasa puas kembali. Teorinya dikenal dengan teori Pembalasan 

Aestetis (Deaesthethiche Vergeldings theorie). 

   Stahl, berpendapat bahwa Tuhan menciptakan Negara sebagai wakil-Nya di 

dunia untuk menylenggarakan ketertiban hukum di dunia. Hukum itu merupakan 

tata tertib yang diciptakan di dunia. Kejahatan berarti pelanggaran terhadap tata 

tertib yang diciptakan Tuhan itu. Untuk meniadakan kejahatan itu maka kepada 

Negara diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan.69  

   Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan 

terhadap suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk 

diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap suatu kejahatan. Pada teori absolut 

ini memandang bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena 

orang telah melakukan suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan adanya akhibat 

mutlak sehingga memunculkan suatu bentuk pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan sehingga sangsi itu memiliki tujuan untuk memuaskan rasa 

keadilan. Nampak jelas bahwa yang dimaksud pidana pada teori absolut ialah suatu 

tuntutan etika, dimana seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak 
                                                             

69 Tolib Setiady, Op Cit, 54-55. 



50 
 

pidana akan memperoleh hukuman yang merupakan suatu keharusan yang bersifat 

merubah etika jahat menjadi etika baik.70  

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 

  Pokok pemikiran dasar pada teori ini, bahwa pidana adalah alat bantu yang 

digunakan untuk menegakan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori ini 

memiliki perbedaan dalam dasar pemikiran dengan teori absolut dimana penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku kejahatn atau tindak pidana haruslah mempunyai tujuan 

tertentu, misalnya sebagai bahan revolusi mental bagi pelaku kejahatan sehingga 

nantinya dapat kembali ke masyarakat. Teori relatif ini berasaskan pada tiga tujuan 

utama dalam pemindanaan yaitu Preventif, Detterence, dan Reformatif. Tujuan 

preventif untuk dapat melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku 

kejahatan secara terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (Detterence), agar 

dapat menimbulkan suatu efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan 

mengulangi perbuatannya maupun bagi anggota masyarakat lain sebagai bahan 

pembelajaran perbuatan pelaku termasuk kejahatan. Sementara itu, tujuan 

perubahan (Reformatif) mempunyai tujuan untuk dapat merevolusi mental si pelaku 

kejahatan atau tindak pidanan hingga nantinya dapat kembali menjadi “baru” yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.  

  Penganut teori relatif ini adalah Algra dan kawan-kawan juga L.J, van 

Apeldroon. Algra dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang 

pengertian dan tujuan pemidanaan, yang di dasarkan pada teori relatif sebagai 
                                                             

70 Adami Chazawi, Log Cit.  



51 
 

berikut: Negara menjatuhkan hukumanaya kepada penjahat sebagai alat untuk 

mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang 

dari melaksanakan perbuatan jahat.71 

  L.J, van Apeldroon, mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori 

relatif adalah sebagai berikut: teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik 

itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman 

hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak 

membuat atau melakukan kejahatan (ne peceetur).72 

c. Teori gabungan/Modern (Vergeningings Theorien) 

  Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu combination theory. 

Sementara itu, dalam bahasa Belanda disebut gemengdetheorie (teori gabungan) 

atau vereenigingstheorie (teori persatuan). Teori gabungan merupakan teori yang 

menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. 73 Teori gabungan ini timbul 

karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu 

dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut: 

1. Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan: 
d. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat 

menimbulkan ketidakadilan. 
e. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa 

hanya Negara yang berhak menjatuhkan pidana. 
f. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Keberatan terhadap teori tujuan: 
a. Pidana hanya dijatuhakan untuk mencegah kejahatan baik yang 

ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan 

                                                             
71  H. Salim, 2010, Op Cit, h. 157. 
72  Ibid. 
73 Ibid. 
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kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhakn 
pidana yang berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. 

b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila 
ternyata kejahatan itu ringan. 

c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena 
itu tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah 
kejahatan atau membinasakan penjahat.74  
 

  Teori gabungan pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi, yang 

menyatakan bahawa, dimana sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas 

dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang 

adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara 

lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.75  

  Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 

1. Teori gabungan yang menitik beratkan kepada pembalasan. Tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam 
mempertahankan ketetiban masyarakat. Penganutnya antaralain adalah 
Pompe dan Zeven Bergen. 

2. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban 
masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat dari pada beratnya 
penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana. 
Penganutnya adalah Simon.  

3. Teori Gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan 
maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat. 76 
 

 Pada teori gabungan atau teori modern ini mempunyai pandangan bahwa 

tujuan pemindanaan itu bersifat plural, dikarenakan pada teori ini menggabungkan 

antara prinsipi-prinsip pada teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) 

sebagai satu kesatuan maka teori ini mempunyai karakteristik ganda, dimana 

                                                             
74 Tolib Setiady, Op Cit, h.59. 
75 Ibid.  
76 Ibid. 
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pemindanaan dapat mengandung bentuk pembalasan apabila pemindanaan dilihat 

sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah (kejahatan). 

Sedangkan jika dilihat dari karakteristik tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan 

kritik moral tersebut ialah suatu bentuk perubahan sikap bagi pelaku kejahatan di 

kemudian hari. 
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1.7.2 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik terhadap Narapidana  
Korupsi di Indonesia  

Disharonisasi Norma                                                   Konflik Norma 
 Pasal 38 KUHP 
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 
 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 42/PUU-XIII/2015 

Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan 
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan 

publik terhadap narapidana korupsi dalam 
prespektif ius constituendum? 

Apakah pengaturan mengenai pencabutan hak 
memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap 
narapidana korupsi saat ini melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM)? 

Dikaji menggunakan Teori Keadilan & Teori HAM Dikaji menggunakan Teori Keadilan, Teori 
Hukum Progresif. Teori Hukum Pemidanaan, & 

Teori Kebijakan Hukum Pidana. 

Asas-Asas: Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas manfaat & Asas Preperensi 
Konsep: Negara Hukum, Penegakan Hukum dan Harmonisasi Hukum 

Metode Penelitian 
Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Normatif. 

Jenis Pendekatan: Pendekatan Undang-undanag, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Historis. 
Sumber bahan Hukum: Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier. 

Teknik Pengumpulan bahan Hukum: Sistem Kartu. Teknik Analisis: Deskripsi, Evaluasi dan Argumentasi 

Saran 
1. Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap narapidana korupsi hendaknya sesuai 

dengan dasar yuridis yang ada. Bila terjadi konflik norma hendaknya berpegang pada asas lex posterior derogate legi periori.  
2.  Badan legilatif, hendaknya melakukan kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan 

publik terhadap narapidana korupsi kedepannya (ius constitiendum) terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat kejahatan korupsi adalah extra ordinary crime dan pengaturannya secara 
lex specialis derogate legi generali.  

 

SIMPULAN 
1.  Pengaturan mengenai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini tidak melanggar 

HAM. Namun, terjadi konflik norma yang menyebabkan penjatuhan vonis pencabutan hak pilih terhadap narapidana 
korupsi limitasinya berbeda-beda, yang akan melanggar HAM bila diberikan tanpa batasan. Dimana pencabutan hak pilih 
tersebut tidak diberikan selamanya karena ada batasan yang mengaturnya. 

2.  Kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi 
kedepanya (ius constituendum) adalah dengan pembaharuan hukum pidana melalui penerapan teori kebijakan hukum pidana 
atau penal policy, yang merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 
situasi pada suatu saat. 
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1.8 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu, penelitian bertujuan 

untuk mengungkapakan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten.77 

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan 

hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, 

norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang 

berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.78 

 Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.79 

 Penulis telah mengutip penjelasan mengenai penelitian hukum dalam buku 

“Legal Reserch In A Nutsell” by S l. Ohen and Kent C.  Olson. Kutipan mengenai 

penelitian hukum adalah sebagai berikut: 

Legal research….is the process of finding the law that governs activities in 
human society. It involves locating both the rules which are enforced  by the 
state and commentaries which explain or analyze these rules. This procedure 
is necessary in legal practice to determine both the impact of past action and 

                                                             
 77 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.  
 78Ibid.  
 79Ibid.  
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the implication of contemplated action….legal research is also important to 
academic persuit not only in law schools, but in university generally.80 
 
(terjemahan bebas: penelitian hukum adalah proses pencarian hukum yang 

mengatur kegiatan manusia dalam masyarakat. Ini melibatkan kedua aturan 

yang diberlakukan oleh Negara dan komentator yang menjelaskan atau 

menganalisis aturan-aturan tersebut. Prosedur ini diperlukan dalam praktek 

hukum untuk mentukan baik dampak dari tindakan masa lalu dan implikasi 

dari tindakan yang dimaksud dalam penelitian. Penelitian hukum digunakan 

untuk mendapatkan gelar akademis di sekolah-sekolah hukum dan juga 

perguruan tinggi pada umumnya).  

 

1.8.1 Jenis Penelitian 

  Penelitian hukum mengenal adanya dualisme, yaitu penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Maezuki menjelaskan 

bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk 

menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.81 Amirudin dan H. Zinal Asikin 

berpendapat, penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum 

                                                             
 80 Morris S.l. Ohen, Kent C.  Olson, 1992, Legal Reserch In A Nutsell, West Publishing 
Company, Virginia, h. 1.   

81 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, h. 35. 
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doctrinal karena dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books).82 

  Penelitian hukum empiris menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, tipe 

penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat 

dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.83 Singkatnya 

kehadiran hukum di masyarakat tidak terlepas dari peranan masyarakat 

disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan prilaku masyarakat yang terkait 

dengan lembaga hukum.84 

  Karya ilmiah ini di buat penulis dengan mengunakan jenis penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Reserch). Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka.85 Penelitian hukum normatif tersebut mencakup beberapa hal di dalamnya, 

yakni: 

a.  Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

b.  Penelitian terhadap sistematika hukum. 

c.  Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dalam arti vertikal maupun 

horizontal. 

d.  Perbandingan hukum. 

                                                             
82 Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.  
83  Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penenlitian Hukum, Pensil Komunika, 

Yogyakarta, h. 32.  
84  R, Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29. 

 85 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2011, Pnenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta,  h. 13-14 
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 Penelitian ini cenderung dilakukan terhadap sistematika hukum, yang 

dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.86 

Peneliti hanya menganalisis pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum 

sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian mengkonstruksi dengan cara 

memasukan pasal-pasal tertentu kedalam kategori berdasarkan pengertian-

pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.87  

 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

 Terdapat beberapa pendekata di dalam penelitian hukum normatif. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk ditemukan  jawabanya. Peter Mahmud 

Marzuki menjelaskan mengenai beberapa pendekatan.  

  Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah: 

1.   Pendekatan undang-undang (statute approach),  

2.  Pendekatan kasus (case approach),  

3.  Pendekatan historis (historical approach),  

4.  Pendekatan komperatif (comperative approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).88 

                                                             
 86  Zainudin Ali, Op Cit h. 25. 
 87 Amirudin, Zaenal Asikin, Op Cit, h. 128. 
 88 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Media Group,              
Jakarta, h. 133-134. 
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  Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach),. 

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, di sini 

penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan dasar 

yuridis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik narapidana 

korupsi di Indonesia. Kemudian, pendekatan kasus dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan 

hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah 

hasil putusan Mahkamah Agung Nomor: 537K/Pid.Sus/2014, atas Inspektur Jendral 

Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si, bunyi amar putusan tersebut adalah 

“Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak 

tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik”, dimana dalam putusan 

tersebut tidak mencantumkan limitasi pelaksanaan pencabutan hak pilih tersebut. 

Pendekatan historis lebih menekankan pada sejarah pencabutan hak pilih bagi 

seseorang yang melanggar hukum.  
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1.8.3 Sumber Bahan Hukum 

  Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, sumber 

bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tertier, yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 

terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor  20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

42/PUU-XIII/2015. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti literature-literatur, hasil penelitian 

atau pendapat pakar hukum. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus hukum.89 

 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah dengan 

menggunakan sistem kartu. Sistem kartu dengan menggunakan  inventarisasi, lalu 

                                                             
 89 Ibid. 
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dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji90. 

Dengan demikian sistem kartu yang digunakan dalam teknik pengumpulan bahan 

hukum terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan 

menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu 

dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawaban. 

 

1.8.5 Teknik Analisis 

  Setelah melakukan teknik pengumpulan bahan hukum, selanjutnya adalah 

teknik analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban 

dari pokok permasalahan dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Deskripsi, adalah penggambaran apa adanya terhadap suatu kondisi atau 
posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. 

b. Evaluasi, adalah penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, 
benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh penelitian terhadap suatu 
pandangan, proporsisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang 
tertera dalam bahan primer maupun bahan hukum sekunder. 

c. Argumentasi, terkait dengan evaluasi dikarenakan penilaian harus 
berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.91 
 

 Deskripsi, evaluasi, dan argumentasi di atas merupakan tahapan-tahapan 

teknis analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

karya ilmiah ini guna mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang di 

ajukan diantaranya adalah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik 

terhadap narapidana korupsi apakah sudah sesuai dengan perlindungan Hak Asasi 

                                                             
 90 Jonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-3 
Bayumedia, Malang, h. 296. 
 91 Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Op Cit, h. 31-32. 
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Manusia (HAM), dan juga mengenai kebijakan formulasi pengaturan pencabutan 

hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi dalam 

prespektif ius constituendum. 

 


