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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

I. Latar Belakang Masalah 

Indonesia.sebagai.negara hukum memiliki konsep bahwa sebagai 

negara hukum yang memiliki trias politika, .lembaga legislatif, eksekutif 

dan yudikatifnya tidak diperbolehkan untuk bertindak atas kekuasaan dan 

kewenangan yang diberikan pada lembaga terkait. Namun harus didasarkan 

pada kebenaran hukum yang positif, yakni Undang-undang Dasar yang 

menjadi sumber hukum dari sebuah sebuah negara.  

Guna mengatur tata kehidupan bagi setiap warga negara tersebut, 

setiap negara juga tidak bisa bertindak sewenang-wenang, diperlukan 

adanya aturan-aturan yang mengikat terhadap negara maupun masyarakat. 

Aturan inilah yang disebut dengan hukum. Ciri-ciri .negara.hukum 

(rechsstaat) diantaranya; adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia,.adanya pemisahan atau. pembagian. kekuasaan.untuk. menjamin. 

hak-hak. tersebut, pemerintah. berdasarkan. peraturan-peraturan. 

(wetmatigheid van bestuur) .dan adanya. peradilan administrasi1.  

Sebuah.negara.demokrasi,.pemilihan..umum, .termasuk.pemilihan 

.kepala .daerah (pemilukada) . merupakan .sarana .untuk .mewujudkan 

.kedaulatan .rakyat .untuk .berperan aktif .dalam .penyelenggaraan .negara. 

                                                 
1 Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 

2000, hlm.28. 
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Termasuk di dalamnya adalah pembuatan kebijakan tersebut, mayoritas 

rakyat mempunyai hak suara untuk menentukan atau memberikan 

pengaruhnya lewat suara terhadap proses kegiatan perumusan kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara yang menganut Demokrasi. Dimana, Demokrasi adalah suatu 

sistem yang .dikatakan .sebagai “pemerintahan. dari. bawah”, 

“pemerintahan.yang. dikendalikan.oleh.rakyat” .atau “pemerintahan .oleh 

.banyak .orang.2  

Orde .Baru. memberikan .pelajaran .kepada .bangsa ..Indonesia 

.mengenai pelanggaran. terhadap. demokasi. membawa. keburukan. bagi. 

negara. dan. penderitaan rakyat. Menyikapi. hal. Ini,. maka. bangsa. 

Indonesia. bersepakat. untuk. sekali. lagi melakukan. demokratisasi. yaitu. 

proses. pendemokrasian. sistem. politik. Indonesia sehingga. kebebasan. 

rakyat. terbentuk, kedaulatan. rakyat. dapat. ditegakkan, dan pengawasan. 

terhadap. lembaga-lembaga. eksekutif. serta .legislatif3.  

Lebih lanjut, sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memenuhi 

syarat-syarat terselenggaranya pemeritahan yang demokratis, yakni pertama 

adanya .perlindungan konstitusional..dalam.arti bahwa. konstitusi 

selain.menjamin hak.individu.harus menentukan .pula cara. prosedural 

untuk. memperoleh .perlindungan .atas hak-hak. yang dijamin; 

kedua.adanya.badan kehakiman.yang.bebas.dan tidak memihak; ketiga 

adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; keempat adanya kebebasan 
                                                 

2 T. May Rudy, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 49 
3 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013, hlm. 

134 
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untuk .berserikat; kelima .pendidikan .kewarganegaraan, .dan terakhir .serta 

adanya .pemilihan .umum .yang bebas.4  

Hal tersebut ditunjukkan pada pasal .28 huruf .D Undang-Undang 

.Dasar .Negara Republik .Indonesia 1945 . (UUD NRI Tahun 1945) 

.menyebutkan .bahwa . “setiap orang berhak .memperoleh kesempatan .yang 

sama .dalam pemerintahan”. .Berdasarkan .bunyi pasal .tersebut, dalam .hal 

pemilu, hak .politik warga .negara dalam .pemilihan .umum termasuk 

.pemilihan .kepala daerah, yakni .hak .untuk .memilih dan .dipilih 

.merupakan suatu .hak .asasi yang .dijamin .dalam .UUD .RI .Tahun .1945. 

Pemilihan umum .adalah .menjadi .suatu .peristiwa .yang .penting 

.dalam .kehidupan bernegara, .sebab .melalui .pemilihan .umum .rakyat 

.dapat .memilih .wakilnya .untuk .duduk .dalam .parlemen .dan .dalam 

.struktur .pemerintahan.5   Disesuaikan .dengan .Pasal 1 .angka .1 .Undang-

Undang No. 7 .tahun 2017 .tentang .Pemilihan .Umum . (atau selanjutnya 

disebut dengan UU Pemilu), Pemilihan .umum .adalah .sarana .bagi .rakyat 

untuk .melakukan .pemilihan .terhadap .anggota .Dewan .Perwakilan 

.Rakyat . (DPR), anggota .Dewan .Perwakilan .Daerah (DPD), Presiden .dan 

.Wakil .Presiden, .dan .untuk memilih .Dewan .Perwakilan .Rakyat .Daerah 

. (DPRD), yang .dilaksanakan .secara langsung, .umum, .bebas, .rahasia, 

.jujur, .dan .adil (luberjurdil)  sesuai .dengan .ketentuan yang .ada .pada 

                                                 
4 Ibid., hlm. 116 
5 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm. 87 
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.Pancasila .dan .Undang-Undang .Dasar .Negara .Republik .Indonesia .tahun 

1945.6  

Pemilihan .umum .juga .menjadi  .waktu .yang .tepat .sebagai 

.evaluasi .kinerja .parlemen. .Dimana .hal .tersebut .bisa .menjadi .referensi 

.untuk .menggunakan .hak .pilih, .yaitu .bagi .calon .legislatif .yang 

.mempunyai .rekam .jejak yang .buruk .seharusnya .dapat .dicegah .untuk 

.terpilih .kembali. Begitu .sebaliknya, .pemilihan .umum .juga .bisa .menjadi 

.referensi .untuk .tidak .memilih .calon .legislatif .yang .mempunyai .rekam 

.jejak .yang .buruk .yaitu .melakukan .korupsi, kolusi, .dan .nepotisme. Pada 

.beberapa .negara .demokrasi .lainnya, .pemilu .dianggap .sebagai .lambang 

.sekaligus tolak .ukur .dari .demokrasi .itu. Hasil .pemilu .yang 

.diselenggarakan .dalam .suasana keterbukaan .dengan .berasaskan 

.kebebasan .berpendapat .dan .kebebasan .berserikat, dianggap 

.mencerminkan .partisipasi .serta .aspirasi .masyarakat .tersebut.7 

Lebih lanjut, pemilihan umum bisa digunakan  untuk referensi dan 

menggunakan hak pilih dengan benar  yakni dengan cara memilih calon 

anggota legislatif yang tidak mempunyai rekam jejak buruk, salah satunya 

yang pernah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab 

bagaimanapun korupsi merupakan salah satu citra yang telah melekat pada 

lembaga legislatif.  

Pandangan ini dilatar belakangi, karena di dalam media massa kita 

sering menyimak betapa banyaknya anggota dewan yang terlibat pada kasus 

                                                 
6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
7  Miriam Budiardjo. Op.Cit., hlm. 461 
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korupsi, terlebih lagi tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan anggota 

DPR yang  melakukan tindakan korupsi secara kolektif dimana korupsi 

tersebut terjadi secara bersama-sama dan melibatkan anggota DPR lainnya. 

Lebih lanjut, hal tersebut kemudian disusul dengan meningkatnya kritik 

masyarakat terhadap peranan para anggota DPR yang dinilai dianggap 

kurang memadai.  

Salah satu yang menjadi sebab kelemahan tersebut yaitu kualitas 

anggota DPR yang dipilih, sudah menjadi rahasia umum bahwa money 

politics juga berperan besar dalam pemilihan ini, dan masih banyak 

masyarakat juga tidak memahami bagaimana track record dari calon 

anggota DPR tersebut. Hal ini kemudian berimbas pada fungsi-fungsinya 

selaku penyalur aspirasi masyarakat kurang bisa dijalankan dengan 

memuaskan. Sehingga masih terlihat adanya ketimpangan antara peranan 

yang dijalankan oleh DPR dan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh 

sistem politik Indonesia.8 Maka, kondisi ini kemudian mengakibatkan 

menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada para anggota legislatif 

Pada Penyelenggaraan Pemilu Indonesia tahun 2014 lalu hampir 

sepenuhnya dilakukan oleh lembaga independen dan pemerintah tidak 

melakukan intervensi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga 

tertinggi yang bertanggungjawab secara penuh terhadap pengawasan 

pelaksanaan pemilu.9 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, 

                                                 
8 Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik 

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 88 
9 Syamsuddin Haris, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2005, hlm. xiii 
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Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. PKPU ini kemudian akan menjadi pedoman KPU 

melakukan tahapan pencalonan anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota.  

Menariknya. KPU . telah . menetapkan . suatu . poin . di . dalam . 

PKPU . yaitu adanya. larangan . mengenai . mantan . narapidana . korupsi . 

yang . mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. . Hal inipun . didukung 

dengan Pasal . 7 .ayat 1 huruf g PKPU yang menyatakan . bahwa . calon . 

anggota DPR, . DPRD . Provinsi dan . DPRD Kabupaten/Kota adalah . 

Warga . Negara . Indonesia dan . harus memenuhi persyaratan: “tidak . 

pernah sebagai . terpidana . berdasarkan . putusan . pengadilan . yang . 

telah . memperoleh kekuatan . hukum . tetap . yang . diancam . dengan . 

pidana . penjara . 5 (lima) . tahun . atau . lebih . berdasarkan . putusan . 

pengadilan . yang . telah . berkekuatan . hukum . tetap.”10 

Namun sebaliknya pihak Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) 

memperbolehkannya, didukung pula oleh Yasonna Laoly Menteri  Hukum 

dan HAM dengan pertimbangan bahawa peraturan yang ditetapkan oleh 

PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 yang menyatakan 

bahwa mantan narapidana dianggap mempunyai hak politik yang sama 

dengan warga negara yang lain yaitu suatu hak yang dijamin oleh 

                                                 
10 Lihat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 
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konstitusi.11 Pencalonan para mantan koruptor menjadi caleg tetap 

diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Yasonna. merujuk. 

pasal. 240 .ayat 1 .UU No. 7 tahun 2017 .tentang .Pemilu, .yang .menyebut 

.mantan .narapidana .yang .telah menjalani .hukuman .lima .tahun .atau 

.lebih, .dapat .menjadi .caleg, .asalkan mengumumkan .kasus .hukum .yang 

.pernah .menjeratnya. Ia .mengatakan .KPU .tak berwenang .membatasi .hak 

.politik .warga negara, .termasuk .bekas .koruptor12. Sehingga dengan 

adanya latar belakang pro dan kontra inilah penulis akan mencoba mengkaji 

sebuah permasalahan yang berjudul “Pro dan Kontra Terhadap 

Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif”.  

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan.uraian .latar .belakang .tersebut, maka .rumusan 

masalah .yang .dapat disusun .sebagai .berikut: 

1. Bagaimana tanggapan pro dan kontra partai politik terkait dengan 

kebijakan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif? 

2. Bagaimana KPU dalam menanggapi kebijakan Putusan MA mengenai 

mantan narapidana dalam pencalonan legislatif? 

 

III. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan.apa.yang telah .dipaparkan .pada .latar .belakang 

penelitian .ini, maka yang .menjadi .tujuan .penelitian .ini .adalah: 

                                                 
11 Hanum Hapsari, Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri 

Sebagai Calon Legislatif, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol. 4, No. 2, 2018, 
hlm. 138  

12 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255 akses pada 22 Juni 2019 

 IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRO DAN KONTRA..... ALVIN FAUZI

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255


8 
 

 

1. Untuk mengetahui tanggapan pro dan kontra partai politik terkait 

dengan kebijakan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan 

legislatif. 

2. Untuk mengetahui KPU dalam menanggapi kebijakan Putusan MA 

mengenai mantan narapidana dalam pencalonan legislatif. 

 
IV. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini 

dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara .teoritis .diharapkan .dapat .menambah .informasi .atau wawasan 

yang .lebih .konkret .bagi .pemerintah .atau .calon .legislatif agar .lebih 

komprehensif .serta terpadu. Dan .hasil .penelitian .ini diharapkan dapat 

memberikan .sumbangan .pemikiran .ilmiah .bagi pengembangan .ilmu 

untuk .masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan 

oleh pemerintah dan calon legislatif dalam melaksanakan tugas. 

 

V. Konsep dan Landasan Teori 

1.1. Teori Kontestasi Politik 

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas 

kedaulatan rakyat, dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem 
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demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, 

pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem 

demokrasi.13 Jajaran partai politik di negeri demokrasi merupakan kontestan 

politik yang siap menjadi bagian dari telinga Indonesia. Pada dasarnya, 

partai politik dilahirkan untuk memudahkan para rakyat atas hak nya untuk 

dapat berpolitik dalam memilih dan memajukan negara atas amanat yang 

ada. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, jumlah partai 

politik yang berdiri ditekankan agar tidak hanya satu, melainkan lebih dari 

itu, sehingga diharapkan adanya beragam suara yang dimaksudkan untuk 

mewakilkan suara rakyat.14 

Adanya ragam suara ini tidak langsung memunculkan perbedaan pula 

pada prinsip dan sudut pandang kontestan, yang secara khusus akan menjadi 

salah satu faktor pemicu munculnya kontestasi di kalangan elite politik. 

Menurut Gustaf Kusno, istilah “kontestasi” sahih merupakan serapan dari 

kata “contestation”. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerap kata 

contestant menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta 

kontes (perlombaan, pemilihan dan sebagainya). Lebih lanjut, dikemukakan 

bahwa kontestasi merupakan tindakan atau proses yang berselisih atau 

debat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial.15 

                                                 
13 Hanum Hapsari. Op.cit., hlm. 137 
14 Khoiril Huda, Zulfa „Azzah Fadhlika. Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi 

Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri 
Semarang, Volume 4 Nomor 3, 2018, 555. 

15 Rasidin dan Aruni, Gender dan Kontestasi Politik Dalam Prespektif Kebijakan 
Publik, Sefa Bumi Persada,  Medan,  2016 
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Teori kontestasi dikembangkan dengan fokus pada tata kelola global 

sebagai ranah terluas dari pluralitas pengorder normatif, dan dengan tujuan 

untuk menerapkan teori tersebut ke sektor-sektor tata kelola terpilih secara 

lebih spesifik. Teori ini terdiri dari empat komponen utama, diantaranya (1) 

tiga jenis norma (yaitu, norma dasar, prinsip pengorganisasian, dan prosedur 

standar); (2) empat mode kontestasi (yaitu arbitrase, musyawarah, 

justifikasi, dan pertikaian); (3), tiga tahap implementasi norma (yaitu 

membentuk, merujuk, menerapkan); dan (4), tiga segmen pada siklus 

validasi norma (yaitu validasi formal, pengakuan sosial, validasi budaya).16 

Pada mode kontestasi, yang dimaksud di sini yaitu bagaimana kontestasi 

ditampilkan dalam praktik, tergantung pada lingkungan masing-masing 

tempat kontestasi berlangsung (pengadilan, rezim, sosial atau akademik). 

Masing-masing unsur dijabarkan sebagai berikut:17 

1. Arbitrase, merupakan bentuk hukum kontestasi yang melibatkan 

penanganan dan penimbangan pro dan kontra dari proses terkait 

pengadilan sesuai dengan kode hukum formal;  

2. Musyawarah, sebagai modus kontestasi politis melibatkan menyikapi 

aturan dan regulasi berkenaan dengan rezim transnasional menurut kode 

kelembagaan lunak formal-formal; 

3. Justifikasi, sebagai modus kontestasi moral menurut kode moral 

melibatkan prinsip-prinsip keadilan yang dipertanyakan; dan 

                                                 
16 Antje Wiener, A Theory of Contestation, Springer, Germany, 2004, hlm.7 
17 Ibid, hlm.2 
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4. Pertikaian sebagai praktik kontestasi masyarakat secara kritis 

mempertanyakan aturan, peraturan, atau prosedur sosial dengan 

melibatkan banyak kode dalam lingkungan non-formal. 

Kontestasi politik yang terkontruksi dalam kehidupan tradisi  budaya 

masyarakat maupun di berbagai daerah menimbulkan keterlibatan 

masyarakat di bidang politik yang memunkingkan terjadinya pertarungan 

idiologi dan pemikiran untuk memperkuat dan memperkokoh keyakinan 

akan pilihan politiknya. Dalam hal ini, pertempuran aspek politik akan 

memiliki rasa pahit, jika orang menggunakan pendekatan etinis untuk 

memperkuat kandidat partai dalam ajang perlombaan, sehingga identitas 

merupakan pertimbangan penting dalam nominasi demokrasi bahwa 

demokrasi didasarkan pada nilai kebebasan manusia.  

Demokrasi juga menyiratkan penghormatan yang lebih besar untuk 

kedaulatan rakyat. dalam pemilihan umum berikutnya adalah dasar utama 

dari nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum. selain peran tokoh 

kontestasi politik atau calon modalitas, itu juga ditentukan oleh peran aktor 

politik dan dukungan ekonomi, dan sosial, politik finansial. Dalam 

pemilihan umum, latar belakang politik juga akan menentukan strategi 

pemenang yang dipimpin oleh kandidat dan timnya. pengaturan ekonomi 

yang diperlukan untuk menutup semua tahapan pemilu oleh calon dan tim 

pemenang. Selain itu, peran modal politik menunjukkan bahwa fungsi partai 

tidak dapat dipisahkan sebagai pintu masuk kandidat, terutama bukan kader 

partai dan meskipun para pihak mungkin tidak gagal menemukan angka-
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angka yang dianggap mampu untuk bersaing terutama dengan dukungan 

politik dan kebijakan pendanaan. 

1.2. Teori Elektoral Politik 

Elektoral yaitu konstituensi permanen dan stabil otorisasi dan 

akuntabilitas dalam populasi yang stabil lalu konsituwensi suka rela 

keputusan dan beban suara bertujuan untuk mewujutkan kesetaraan individu 

dalam sebuah, sistem politik. Istilah elektoral (electoral) sering dikaitkan 

dengan politik pemerintahan. Pengertian elektoral adalah pemilihan atau 

yang berkaitan dengan pemilih. Elektoral dalam demokrasi dapat diartikan 

sebagai pemilihan umum (pemilu) yang diikuti oleh seluruh lapisan 

masyarakat untuk memilih wakilnya di parlemen dan kepala pemerintahan. 

Demokrasi elektoral dapat dimaknai sebagai sebuah sistem untuk membuat 

keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan 

kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif 

memperebutkan suara rakyat.18 

Elektoral merupakan bagian dari proses bagai mana negara kemudian 

bekerja dari proses bagaimana kekuatan politik berkompetisi dan merebut 

mendata pengelolahan negara melalui pemerintah yang dibentuk yang mana 

pemerintah menjadi bagian integral dari pengorganisiran negara oleh 

organisasi politik yang mendapatkan legitimasi untuk memerintah setelah 

memenangkan kompetisi elektoral, sedangkan demokrasi elektoral kerap 

                                                 
18 Pipit, dkk, Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan Metode dalam 

Kepartaian dan Pemilu, Sindikasi Indonesia, Surabaya, 2014 
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disebut menyederhanakan luasanya dimensi demokrasi  itu sendiri yang 

tentunya pandangan ini tidak sepenunya menyerdahanakan dan membenahi 

tingkat pembenaran sekalipun relatif faktor-faktor lain yang tidak bisa 

diabaikan  yaitu merentang dari soal kesenjangan politik, penegakan hukum, 

kesenjangan politik, kebebasan informasi sampai mekanisme komplain 

publik. 

Dalam demokrasi, lembaga partai politik adalah salah satu alat yang 

sangat penting dan menjadi pilar demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi 

tidak bisa bekerja dan berjalan. Namun dalam demokrasi, proses demokrasi 

yang masih mencari jalan, keberadaan partai politik tidak hanya penting 

bagi kelangsungan hidup demokrasi, tetapi demokrasi adalah sesuatu yang 

penting bagi perkembangan partai politik sendiri. Dalam demokrasi 

kontemporer, partai politik telah menjadi instrumen utama bagi orang untuk 

bersaing dan mendapatkan kontrol atas lembaga-lembaga politik. 

Pamungkas.19 

Elektoral diklasifikasi menjadi dua, diantaranya elektoral college dan 

elektoral volatility. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut: 

1. Elektoral college 

Electoral college merupakan sistem atau proses pemilihan presiden 

yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) hingga saat ini. Berbeda 

dengan sistem pemilihan presiden dengan popularity votes yang 

                                                 
19 Nasir Nurlatifah, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik 

Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen, Jurnal Politik 
Profetik, 2016 
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menentukan pemenang pemilihan presiden berdasarkan jumlah suara 

yang didapatkan secara langsung dari pemilih, electoral college tetap 

memberikan hak bagi pemilih untuk memberikan suaranya, namun hasil 

perolehan suara tidak secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan 

presiden. Hasil pemilihan presiden dipengaruhi oleh jumlah distribusi 

suara untuk masing-masing negara bagian, distribusi suara tersebut 

disebut dengan electoral votes.20 

Dalam electoral college, warga negara bagian hanya memilih 

elector partai politik yang maju dalam pemilihan presiden. Elector yang 

mendapatkan mayoritas suara dalam suatu negara bagian berhak untuk 

memberikan jatah electoral votes negara bagian tersebut kepada 

kandidat presiden yang diusung oleh partai politiknya.21 

2. Elektoral volatiliy 

Electoral volatility merupakan sebuah fenomena yang tidak hanya 

terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Latin. Roberts dan Wibbels. 

Andreas Ufen mengatakan bahwa tingginya angka electoral volatility 

merupakan sebuah indikator dari lemahnya pelembagaan partai, Oleh 

karena itu cukup menarik untuk mengelaborasi bagaimana relasi 

electoral volatility dengan pelembagaan partai politik di Indonesia, 

                                                 
20 Alexander S. Belenky, Chapter 5 of “Who Will Be the Next President?” The Electoral 

College and Campaign Strategies, Springer International Publishing, 2016 
21 Ibid. 
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terutama dalam konteks hubungan antara partai politik dengan 

konstituennya.22 

Electoral volatility atau agregat perubahan pilihan dari satu partai 

politik ke partai politik lain, dari satu Pemilu ke Pemilu selanjutnya23. 

Sistem elektoral ini merupakan sebuah fenomena yang banyak dihadapi 

oleh Negara-negara demokrasi dan Negara semi demokrasi di dunia. 

Kebanyakan Negara demokrasi dan semi demokrasi di Negara-negara 

berkembang mempunyai kecenderungan electoral volatility yang lebih 

tinggi dan stabilitas electoral yang lemah daripada di Negara demokrasi 

industri maju. 

1.3. Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif 

Penolakan kebijakan PKPU No. 20 Tahun 2018 ditandai dengan 

dikeluarkannya yurisprudensi Putusan MA No. 46/P/Hum/2018. Beberapa 

aturan yang dianggap bertentangan dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 serta 

menjadi dasar adanya yurisprudensi Putusan MA No. 46/P/Hum/2018: 

I. Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 

PKPU dianggap bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal di 

dalam UUD NRI 1945 yakni: 

a. Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, 

“(1) Seluruh.warga negara memiliki kesamaan pada kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tanpa pengecualian; (2) Setiap warga 

                                                 
22 Nasir Nurlatifah, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik 

Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen, Jurnal Politik 
Profetik, 2016 

 
23 Ibid. 
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negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
sesuai dengan kemanusiaan.” 
 

b. Pasal .28e .ayat .1 UUD .NRI 1945 yang menyatakan bahwa, 

“Setiap orang .berhak .memeluk .agama .dan .beribadat menurut 
agamanya, memilih .pendidikan .dan .pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, .memilih tempat tinggal di 
wilayah negara .dan meninggalkannya, .serta .berhak kembali.”  
 

c. Pasal .28 .J .ayat .2 .UUD NRI 1945 .yang .menyatakan .bahwa, 

“Dalam menjalankan .hak .dan kebebasannya, setiap .orang wajib 
tunduk .kepada pembatasan .yang ditetapkan .dengan undang-
undang .dengan .maksud semata-mata .untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan .atas .hak dan kebebasan .orang lain dan .untuk 
memenuhi .tuntutan yang .adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, .keamanan, .dan ketertiban umum .dalam suatu 
masyarakat .demokratis.” 
 

II. Undang-Undang .No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 

PKPU dianggap bertentangan dengan .ketentuan beberapa .pasal di 

dalam UU Pembentukan Peraturan .Perundang-Undangan diantaranya: 

a. Pasal 8 UU Pembentukan .Peraturan Perundang-Undangan yang 

menyatakan bahwa, 

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) .diakui .keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat .sepanjang diperintahkan .oleh .Peraturan Perundang-
undangan .yang .lebih tinggi .atau .dibentuk .berdasarkan 
kewenangan.” 
 

b. Pasal 87 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa, 

“Peraturan Perundang-undangan .mulai berlaku dan mempunyai 
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,,kecuali ditentukan 
lain di dalam Peraturan Perundang.-undangan.yang bersangkutan.” 
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III. Undang-Undang. No. 7 Tahun .2017 tentang .Pemilihan Umum 

PKPU (Peraturan .Komisi Pemilihan Umum) dianggap bertentangan 

dengan .ketentuan .Pasal .240 .ayat .1 .huruf .g yang menyatakan 

bahwa, 

“Bakal calon .anggota .DPR, DPRD Provinsi, dan .DPRD 
Kabupaten/Kota .adalah Warga .Negara .Indonesia .dan harus 
memenuhi persyaratan: (g). 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, 
kecuali .secara .terbuka .dan .jujur .mengemukakan .kepada .public 
bahwa yang .bersangkutan mantan .terpidana.” 

 
IV. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  

PKPU dianggap bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal di 

dalam UU Permasyarakatan yakni : 

a. Pasal 2 UU Permasyarakatan yang menyatakan bahwa, 

“sistem permasyarakatan diselenggarakan .dalam .rangka 
membentuk Warga .Binaan .Pemasyarakatan .agar .menjadi 
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi .tindak .pidana .sehingga .dapat .diterima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan .dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan .bertanggung .jawab.” 
 

b. Pasal 3 UU Permasyarakatan yang menyatakan bahwa,  

“sistem permasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 
Permasyarakatan agar dapat berintregasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.” 
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VI. Metode Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi kebijakan mantan .narapidana .korupsi .yang 

mencalonkan .diri .menjadi anggota .legislatif. .Fokus .ini .dipilih oleh 

peneliti .karena .peneliti dapat secara .langsung .mengetahui aturan 

pelaksanaan .kebijakan tersebut serta mengetahui .tanggapan baik dari 

KPU, anggota Partai, maupun masyarakat .dalam menyikapi kebijakan 

.ini .dengan .cara .wawancara kepada narasumber .sehingga mendapat 

.informasi .secara .rinci dan tepat. 

2. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian 

deskriptif .kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan objek 

.kajian dengan .menggunakan .teori .tertentu sebagai landasan 

mengalisis.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk penulis, yaitu: 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya 

2. Partai yang terlibat dalam penelitian ini diantaranya, Partai 

Gerindra dan Partai Golkar. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya 

 IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRO DAN KONTRA..... ALVIN FAUZI



19 
 

 

2. Anggota Partai Politik 

3. Calon Legislatif mantan narapidana korupsi 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini sebelumnya diklasifikasi terlebih dulu menjadi dua, yaitu primer 

dan sekunder. Masing-masing diuraikan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa metode wawancara. 

Metode Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara.24 Serta tipe wawancara yang akan digunakan yaitu 

wawancara terstruktur/sistematik yaitu wawancara yang dilakukan 

terlebih dahulu dengan mempersiapkan pedoman tertulis tentang 

apa yang hendak ditanyakan kepada responden.25 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan terhadap 

bentuk bahan tulis seperti peraturan perundang-undangan, 
                                                 

24 Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas, Jakarta: 
Universitas Indonesia Press, 2008, hlm. 119 

25 Ibid., hlm. 121 
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peraturan kebijakan, biografi, dan lainnya.26 Dokumen merupakan 

sumber data pelengkap data primer (wawancara). 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang telah didapatkan 

oleh peneliti nantinya akan diseleksi, diolah dan dianalisa secara 

metode kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

peristiwa yang diteliti dengan menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah penelitian. Data kualitatif 

merupakan data yang bukan berbentuk angka atau bilangan, 

melainkan data yang berbentuk narasi dan berhubungan dengan 

kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-

kata.27 

7. Hambatan Penelitian 

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengalami 

beberapa kesulitan dalam memperoleh informasi yang lebih luas. Hal 

ini dikarenakan jadwal para anggota legislatif yang padat, sehingga 

berdampak pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

saat terjun ke lapangan. Adapun anggota masing-masing partai 

menggunakan analisis yang cenderung obyektif berkenaan dengan 

permasalahan yang akan dilakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti 

                                                 
26 Andi Safina Destalitha, Proses Konflik antara La Nyalla dan Partai Gerindra dalam 

Penentuan Calon Gubernur, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 
Surabaya, 2018, hlm. 23 

27 Iskandar Indranata. Op.Cit., hlm. 143 

 IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRO DAN KONTRA..... ALVIN FAUZI



21 
 

 

hanya memperoleh responden yang merupakan warga Jawa Timur 

secara khusus. Hal ini karena peneliti kesulitan dalam mengakses 

anggota legislatif di luar Jawa Timur. Tidak adanya orang dalam yang 

membantu pengumpulan data, menyebabkan peneliti kesulitan dalam 

menentukan kesepakatan waktu untuk setidaknya berbincang melalui 

telepon genggam. 
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