
177 

 

 

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020    ISSN 2355-987X (Print) ISSN  2622-061X (Online) 

DOI : 10.31289/jiph.v7i2.4451 

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 
Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum 

 

Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan 
 Hak Politik Eks Narapidana Korupsi 

 

Politics of Law Prevention of Corruption Through 
Restrictions Political Rights of Ex-Corruption Convicts 

 

Andryan* & Benito Asdhie Kodiya 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia 
 

Diterima: 12 November 2020; Direview: 28 November 2020; Disetujui: 16 Desember 2020 
 

*Coresponding Email: andryan@umsu.ac.id 

Abstrak  

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018, menempatkan negara Indonesia naik tujuh 
peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Naiknya peringkat tersebut menjadi angin segar dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun bentuk terobosan yang dilakukan dalam membuat efek 
jera terhadap prilaku tindak pidana korupsi, yakni dengan adanya pencabutan hak politik melalui 
putusan hakim di pengadilan. Larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan 
seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Metode 
penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yuridis normatif dengan pendekatan 
undang-undang untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 
hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Adapun isu hukum yang dihadapi adalah politik 
hukum pemberantasan korupsi melalui pembatasan hak politik eks narapidana korupsi.  Terbitnya 
peraturan yang diyakini akan membuat efek jera perilaku korupsi tersebut menimulkan pro- kontra, 
disamping ada pihak yang mendukung pencegakan korupsi melalui pembatasan hak politik, disatu sisi 
ada yang kontra terhadap pembatasan hak politik yang menilai mencederai hak asasi manusia. 
Pencabutan hak politik dinilai menjadi konstruksi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, 
dimana pencabutan hak untuk dipilih dilakukan guna menghindari terpilihnya pemimpin yang pernah 
terlibat korupsi dalam jabatan-jabatan publik.  
Kata Kunci: Politik Hukum; Pencegahan; Tindak Pidana Korupsi; Eks Narapidana. 
 

Abstract  
Indonesia's Corruption Perceptions Index (IPK) in 2018, put the country of Indonesia up seven places to 
position 89 out of 180 countries. The increase in the ranking is a breath of fresh air in fighting corruption 
in Indonesia. As for the form of breakthroughs made in creating a deterrent effect on criminal acts of 
corruption, namely by the revocation of political rights through a judge's decision in court. Prohibition of 
former convicts in cases of corruption, drug dealers, sexual crimes against children, becoming legislative 
candidates (bacaleg) in the 2019 Election. This research method is a normative juridical legal research 
with a statutory approach to find legal rules, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer 
legal issues at hand. The legal issue faced is the political law to eradicate corruption through limiting the 
political rights of former corruption convicts. The issuance of a regulation that is believed to have a 
deterrent effect on corrupt behavior will lead to pros and cons, in addition to those who support the 
prevention of corruption through restrictions on political rights, on the one hand there are those who are 
against the limitation of political rights which assess human rights as injurious. Revocation of political 
rights is considered to be a legal construction in eradicating criminal acts of corruption, where the 
revocation of the right to be elected is carried out in order to prevent the election of leaders who have been 
involved in corruption in public positions. 
Keywords: Political Law; Prevention; Corruption Crime; Ex Prisoners. 
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PENDAHULUAN  
Sebagai orang timur, masyarakat 

Indonesia tentunya masih menjunjung 
tinggi nilai-nilai budaya seperti adat-
istiadat, tradisi, serta nilainilai luhur 
lainnya yang telah diwarisi oleh nenek 
moyang bangsa Indonesia kepada 
keturunannya yang merupakan 
masyarakat Indonesia modern pada saat 
sekarang ini (Syaputra & Sihombing: 
2020). 

Transparency International Indonesia 
merilis Corruption Perceptions Index (CPI) 
atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
Indonesia pada tahun 2018, menempatkan 
negara Indonesia naik tujuh peringkat ke 
posisi 89 dari 180 negara. (www.tempo.co). 
Naiknya peringkat tersebut menjadi angin 
segar dalam pemberantasan korupsi di 
Indonesia. Adapun bentuk terobosan yang 
dilakukan dalam membuat efek jera 
terhadap prilaku tindak pidana korupsi, 
yakni dengan adanya pencabutan hak 
politik melalui putusan hakim di 
pengadilan. Menurut Juru Bicara Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri 
Diansyah, menuturkan, sepanjang tahun 
2013-2017, pengadilan tindak pidana 
korupsi (tipikor) telah mencabut hak 
politik 26 koruptor yang terbukti terlibat 
dalam kasus korupsi. 
(https://nasional.kompas.com) 

Tujuan suatu negara sesungguhnya 
adalah cita-cita idiil suatu negara yang 
ingin di wujudkan negara tersebut melalui 
tata cara ataupun sistematika instrumen 
hukum yang ada di negara tersebut. (Mia 
Kusuma Fitriana, 2015). Pencabutan hak 
politik dinilai menjadi konstruksi hukum 
dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi, dimana pencabutan hak untuk 
dipilih dilakukan guna menghindari 
terpilihnya pemimpin yang pernah terlibat 
korupsi dalam jabatan-jabatan publik. 
Upaya pemberantasan korupsi dengan 
maksud memberikan efek jera juga 
dilakukan terhadap para eks atau mantan 
narapidana kasus korupsi. Pada Pemilihan 

Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), membuat terobosan dengan 
mengeluarkan peraturan terhadap 
pembatasan hak politik bagi eks 
narapidana kasus korupsi yang 
mendaftarkan diri sebagai calon anggota 
legislatif (Caleg).  

Sebagaimana yang diatur melalui 
Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang 
Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 
Kabupaten/kota dan Peraturan KPU No. 26 
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota 
DPD terkait larangan mantan narapidana 
kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan 
seksual terhadap anak, menjadi bakal 
calon anggota legislatif (bacaleg) dalam 
Pemilu 2019. Terbitnya peraturan yang 
diyakini akan membuat efek jera perilaku 
korupsi tersebut menimulkan pro-kontra, 
disamping ada pihak yang mendukung 
pencegakan korupsi melalui pembatasan 
hak politik, disatu sisi ada yang kontra 
terhadap pembatasan hak politik yang 
menilai mencederai hak asasi manusia. 

Mahkamah Agung (MA) dalam Uji 
Materilnya, membatalkan Pasal 4 ayat (3), 
Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota 
DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 
60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 
2018 tentang Pencalonan Anggota DPD 
terkait larangan mantan narapidana kasus 
korupsi, bandar narkoba, kejahatan 
seksual terhadap anak, menjadi bakal 
calon anggota legislatif (bacaleg) dalam 
Pemilu 2019. 

Regulasi yang dibuat KPU sebagai 
penyelenggara Pemilu, disatu sisi menjadi 
positif dalam kontruksi politik hukum 
sebagai bentuk pencegahan tindak pidana 
kasus korupsi, tetapi disisi lain juga 
terdapat kontradiktif dengan dengan 
peraturan lebih tinggi yang justru 
menjamin hak konstitusional eks 
narapidana kasus korupsi dalam Pemilu. 
Sebagaimana yang tertuang dalam 
ketentuan Pasal 240 Ayat 1 huruf g 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

https://www.tempo.co/tag/korupsi
https://nasional.kompas.com/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b432b521ac15/nprt/lt49c9d23fc834b/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-20-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b432b521ac15/nprt/lt49c9d23fc834b/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-20-tahun-2018
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tentang Pemilu, menyatakan bahwa 
seorang mantan narapidana yang telah 
menjalani masa hukuman selama lima 
tahun atau lebih boleh mencalonkan diri 
selama yang bersangkutan mengumumkan 
kepada publik secara jujur dan terbuka 
bahwa dirinya pernah berstatus sebagai 
narapidana. Dengan demikian, mantan 
narapidana korupsi pun bisa mencalonkan 
diri sebagai caleg sepanjang diatur dalam 
ketentuan UU Pemilu. (Andrian, 2019) 

Putusan MA dalam pertimbangan 
hukumnya, menyatakan bahwa Pasal 4 
ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan 
Lampiran Model B.3 yang mengatur 
tentang hak politik warga Negara, 
merupakan norma hukum baru yang tidak 
diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi dalam hal ini 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum. Dengan 
demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 
11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model 
B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 
sepanjang frasa “mantan terpidana 
korupsi” harus dinyatakan bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum juncto 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Peraturan KPU tersebut memberikan 
pemahaman secara ekspisit bahwa 
peraturan itu tidak membatasi atau 
mencabut hak politik mantan kasus 
korupsi, melainkan memberikan terobosan 
secara progresif serta secara integritas 
agar mengakui di media massa. Banyak 
pihak yang menilai, Mahkamah Agung 
dalam memberikan putusannya tidak pro 
dalam pemberantasan korupsi karena 
justru memberikan legitimasi bagi eks 
narapidana kasus korupsi untuk dapat 
menduduki jabatan-jabatan publik. 
Meskipun demikian, MA dalam 
pandangannya hanya mengadili pengujian 
peraturan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang yang 
dimohonkan. 

Sebagai negara yang berlandaskan 
atas hukum, Indonesia menjamin hak-hak 
dasar bagi setiap warga negara. Di antara 
hak-hak yang mendasar salah satunya 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 
28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 
"hak untuk memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan". Akan tetapi, 
hak konstitusional warga negara yang 
dijamin tersebut, tentu saja tidak bersifat 
absolut dan dapat dibatasi sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. 

 
METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini merupakan 
penelitian hukum (legal research) yuridis 
normatif dengan pendekatan undang-
undang untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu-isu 
hukum yang dihadapi. Adapun isu hukum 
yang dihadapi adalah politik hukum 
pemberantasan korupsi melalui 
pembatasan hak politik eks narapidana 
korupsi. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka 
(library research), yaitu penelitian yang 
menggunakan dokumen tertulis sebagai 
data, dan sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini mencakup bahan 
hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan doktrinal yang condong 
bersifat kualitatif berdasarkan data 
sekunder (Supranto: 2003). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Politik Hukum Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi  

Indriyanto Seno Adji, menegaskan 
bahwa korupsi merupakan White Collar 
Crime dengan perbuatan yang selalu 
mengalami dinamisasi modus operandinya 
dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai 
invisible Crime yang penanganannya 
memerlukan kebijakan hukum pidana 
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(Adji, 2006). Pemberantasan tindak pidana 
korupsi adalah serangkaian tindakan 
untuk mencegah dan memberantas tindak 
pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 
supervisi, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan, dengan peran serta 
masyarakat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Latar belakang dari lahirnya UNCAC 
2003 dapat dilihat dalam Kata Pengantar 
UNCAC 2003 yang menyebutkan bahwa 
“Corruption is an insidious plague that has 
a wide range of corrosive effects on 
societies. It undermines democracy and the 
rule of law, leads to violations of human 
rights, distorts markets, erodes the quality 
of life and allows organized crime, terrorism 
and other threats to human security to 
flourish.” Intinya adalah korupsi 
merupakan suatu wabah yang dapat 
menyebar dan memberikan berbagai 
dampak negatif dan dapat merusak sistem 
demokrasi dan berbagai aturan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Hal inilah yang kurang lebih 
melatarbelakangi perlu dibuat suatu 
konvensi sebagai komitmen bagi bangsa-
bangsa dalam mememrangi korupsi 
(Agustine, 2019). 

Politik hukum sebagai sebuah alat 
(tool) dan langkah yang menjadi pilihan 
pemerintah untuk menciptakan sistem 
hukum nasional yang dikehendaki, 
sehingga cita-cita bangsa Indonesia dapat 
diwujudkan. (Sunaryati Hartono: 1991). 
Cita-cita bangsa Indonesia tersebut 
tertuang dalam alinea ketiga Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 
yakniPemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan ke adilan sosial.Ketika bangsa 
Indonesia belum merdeka dari korupsi, 

maka cita-cita menjadi negara yang adil 
dan makmur akan sulit tercapai. 

Korupsi yang merugikan kepentingan 
orang banyak seharusnya tidak dapat 
ditolerir dalam menjatuhkan putusan 
pemidanaan. Eksploitasi kekuasaan adalah 
perbuatan yang kejam dan sangat 
mengingkari kepercayaan masyarakat 
terhadap elit politik yang dipilih langsung 
oleh rakyat. Adanya amanah dalam 
mengemban kekuasaan semestinya 
dipahami sebagai sakralisasi kepercayaan 
yang dilimpahkan kepada elit politik yang 
dipilih langsung oleh masyarakat. 
Integritas dan keterbukaan elit politik 
menjadi cermin yang baik untuk 
masyarakat agar terhindar dari praktik 
korupsi politik. 

Vonis pidana tambahan berupa 
pencabutan hak dapat membuat jera, 
karena sesuai dengan tujuan utama 
pemidanaan di samping membuat jera 
pelaku juga bersifat preventif, deterrence 
dan reformatif. Menurut Utrecht, 
pemidanaan bertujuan sebagai prevensi 
atau perlindungan kepada masyarakat dari 
ancaman yang dapat merugikan 
kepentingan masyarakat itu. Sedangkan 
tujuan yang bersifat deterrence adalah 
untuk menimbulkan rasa takut untuk 
melakukan kejahatan yang dibagi menjadi 
tujuan deterrence yang bersifat individual 
yang dimaksudkan agar pelaku menjadi 
jera untuk melakukan kejahatan, dan yang 
bersifat publik yaitu agar anggota 
masyarakat lain merasa takut melakukan 
kejahatan serta yang bersifat jangka 
panjang untuk dapat memelihara keajegan 
sikap masyarakat terhadap pidana. 

Upaya pemerintah  untuk  melakukan  
percepatan pemberantasan  korupsi   
dalam banyak  hal  telah  memberikan  
hasil,  tetapi di  lain  pihak  tampaknya  
upaya  ini  juga dianggap   masih   belum   
cukup  membawa kepada penyelenggaraan 
pemerintahan yang  bersih (Rasul, 2009).  
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Pembatasan Hak Politik Eks 
Narapidana Korupsi 

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf c 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
yang berbunyi: “Pengaturan 
Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk 
mewujudkan Pemilu yang adil dan 
berintegritas”. Bahwa dalam rangka 
mewujudkan Pemilihan Umum yang adil 
dan berintergritas, sebagaimana amanat 
Undang-Undang, Termohon sebagai 
Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk 
menyelenggarakan Pemilu yang 
berintegritas dengan 
mengimplementasikan dalam suatu 
instrumen hukum guna memberikan 
kepastian hukum dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemilihan umum yang 
bersih dan bebas dari korupsi, yang dalam 
hal ini nantinya diharapkan akan terwujud 
pemerintahan legislatif yang bersih dari 
korupsi. Kemudian dalam ayat (4) 
ditegaskan kembali bahwa persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, dikecualikan bagi:  
a. mantan terpidana yang telah selesai 

menjalani masa pemidanaannya, dan 
secara kumulatif bersedia secara 
terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik, bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang, serta 
mencantumkan dalam daftar riwayat 
hidup; dan 

b. terpidana karena kealpaan ringan 
(culpa levis) atau terpidana karena 
alasan politik yang tidak menjalani 
pidana dalam penjara, dan secara 
terbuka dan jujur mengumumkan 
kepada publik.  

Menurut Abraham Samad, Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi 
(KPK) periode 2011 s.d. 2015, korupsi 
memiliki kecenderungan pola yang 
berulang dan bahkan bermetamorfosa. 
Dari data yang dihimpun Indonesan 
Corruption Watch (ICW), fenomena 
residivis korupsi atau orang yang pernah 
dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi 

lalu kembali melakukan korupsi setelah 
selesai menjalani hukuman beberapa kali 
terjadi dan tercatat seperti misalkan di 
Samarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI 
Samarinda, Jawa Timur oleh Mochammad 
Basuki/Ketua DPRD Jawa Timur dan di 
Hulu Sungai Tengah oleh Abdul 
Latif/Bupati. 
(https://www.antikorupsi.org/id/siaran-
pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-
napi-korupsi-nyaleg).  

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, menyatakan 
bahwa calon presiden tidak boleh pernah 
terlibat korupsi. Hak ini tertuang dalam 
salah satu persyaratan menjadi calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden. Pasal 
169 huruf "tidak pernah mengkhianati 
negara serta tidak pernah melalnrkan 
tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana berat lainnya". Selanjutnya dalam 
penjelasan tersebut juga dipertegas, yakni 
dimaksud dengan "tidak pernah 
mengkhianati negara" adalah tidak pernah 
terlibat gerakan separatis, tidak pemah 
melalrukan gerakan secara 
inkonstitusional atau dengan kekerasan 
untuk mengubah dasar negara, serta tidak 
pernahmelanggar Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketentuan tersebut menegaskan 
bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
suatu perbuatan yang sifat dan dampaknya 
tidak boleh dianggap sebagaimana 
perbuatan (pidana) lainnya. Tindak pidana 
korupsi harus ditempatkan sebagai suatu 
perbuatan yang sifatnya sama layaknya 
gerakan separatis, gerakan 
inkonstitusional atau dengan kekerasan 
untuk merubah negara dan sudah pasti 
bertentangan dengan UUD 1945 yang di 
dalamnya mengandung filosofi, cita dan 
tujuan berbangsa dan bernegara. 

Selain itu juga bahwa tindak pidana 
korupsi merupakan bagian dari tindak 
pidana berat yang dampaknya dirasakan 
secara luas tidak hanya oleh sebagian 
kalangan masyarakat, namun juga 



Andryan & Kodiya, B. A. Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi 

182 

 

menyakiti perasaan, hati dan emosi 
masyarakat secara luas seperti layaknya 
perbuatan kejahatan penyalahgunaan 
narkoba, hingga kejahatan seksual 
terhadap anak. Kesemuanya berkaitan dan 
berdampak secara erat dan nyata terhadap 
masa depan bangsa. Itulah mengapa 
bahwa persyaratan sebagai seorang calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku 
bagi siapapun warga negara Indonesia 
namun dibatasi dan dikecualikan bagi 
mereka yang secara sifat dan dampaknya 
pernah melakukan tindakan-tindakan atau 
perbuatan-perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam rumusan Pasal 169 huruf 
d UU Pemilu di atas. 

Pemusatan kekuasaan, wewenang, 
dan tanggung jawab tersebut tidak 
hanya berdampak negatif di bidang politik, 
namun juga di bidang ekonomi dan 
moneter, antara lain terjadinya praktek 
penyelenggaraan negara yang lebih 
menguntungan kelompok tertentu dan 
memberi peluang terhadap tumbuhnya 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak 
pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme 
tersebut tidak hanya dilakukan oleh 
Penyeienggara Negara, antar-
Penyelenggara Negara, melainkan 
juga Penyelenggara Negara dengan pihak 
lain seperti keluarga, kroni, dan 
para pengusaha, sehingga merusak sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, danbernegara, serta 
membahayakan eksistensi negara. 
(Syaputra & Sihombing, 2019) 

Dalam rangka penyelamatan dan 
normalisasi kehidupan nasional sesuai 
tuntutan reformasi diperlukan kesamaan 
visi, persepsi, dan misi dari seluruh 
Penyelenggara Negara dan masyarakat. 
Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut 
harus sejalan dengan tuntutan hati nurani 
rakyat yang menghendaki terwujudnya 
Penyelenggara Negara yang mampu 
menjalankan tugas dan fungsinya, yang 
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

sebagiamana diamantakan oleh Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
IndonesiaNomor XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Pranata hukum Indonesia telah 
mengatur bahwa setiap penyelenggara 
negara harus terbebas dari praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini 
sebagaimana yang dinyatakan dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor XI/MPR/1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Pada Pasal Pasal 2: 
(1). Penyelenggara negara pada 

Lembaga-lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif harus 
melaksanakan fungsi dan tugasnya 
dengan baik dan bertanggung jawab 
kepada masyarakat, bangsa, dan 
negara. 

(2). Untuk menjalankan fungsi dan 
tugasnya tersebut, penyelenggara 
negara harus jujur, adil, terbuka, dan 
terpercaya serta mampu 
membebaskan diri dari praktek 
korupsi, kolusi dan nepotisme.  
Penyelenggaraan Pemilu yang adil 

dan berintegritas sebagaimana menjadi 
semangat Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak 
uji materiil) merupakan sebuah 
keniscayaan bahwa pencalonan anggota 
legislatif harus berasal dari figur yang 
bersih dan tidak pernah memiliki rekam 
jejak cacat integritas. Namun pengaturan 
terhadap pembatasan hak politik seorang 
warga negara harus dimuat dalam undang-
undang, bukan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-
undang in casu Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. 

Mahkamah Agung menilai, bahwa 
norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 
240 ayat (1) huruf g Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, yang menyatakan: “Bakal calon 
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota adalah Warga Negara 
Indonesia dan harus memenuhi 
persyaratan: “tidak pernah dipidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih". 

 
SIMPULAN  

Korupsi merupakan White Collar 
Crime dengan perbuatan yang selalu 
mengalami dinamisasi modus operandinya 
dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai 
invisible Crime yang penanganannya 
memerlukan kebijakan hukum pidana. 
Pranata hukum Indonesia telah mengatur 
bahwa setiap penyelenggara negara harus 
terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Pengaturan terhadap 
pembatasan hak politik seorang warga 
negara harus dimuat dalam undang-
undang dalam rangka penyelamatan dan 
normalisasi kehidupan nasional sesuai 
tuntutan reformasi diperlukan kesamaan 
visi, persepsi, dan misi dari seluruh 
Penyelenggara Negara dan masyarakat. 
Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut 
harus sejalan dengan tuntutan hati nurani 
rakyat yang menghendaki terwujudnya 
Penyelenggara Negara yang mampu 
menjalankan tugas dan fungsinya, yang 
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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