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SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim
Saya yang bertandatang an di bawah ini :
Nama

: FAUZI

No. Mhs
: 11410085
Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah
(TugasAkhir) berupa Skripsi dengan judul:
Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalamUjian
Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:
Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri
yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,
etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan
ketentuan berlaku;
Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli
(orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai
melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah pada
saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya
memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII
dan perpustakaan di lingkungan Uinversitas Islam Indonesia untuk
mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
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MOTTO & PERSEMBAHAN

“Keadilan sesungguhnya hanya milik tuhan namun keadilan negara hanya milik
rakyat”
(ARH)
“Kekuasaan dapat membutakan hati, namun hati yang berkuasa tak dapat
dibutakan oleh apapun”
(ARH)
“Hak tak selamanya menjadi alasan, namun anda berhak untuk beralasan sesuai
nalar pikiran anda”
(ARH)

PERSEMBAHAN
Saya dedikasikan karya ini
Kepada:
Aba H. Ja’bir
Mama Hj. Rokhah
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki
Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015”.
Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kami
Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan
membimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik.
Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta dan diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat
dan kalangan akademis pada khususnya.
Dalam pengerjaan skripsi, tidak luput banyak kesulitan ataupun kendalakendala yang dialami, sehingga mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada :
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1. ALLAH SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia dan
hidayah akal serta pikiran, kekuatan dan atas segala kemudahan;
2. Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia dan pembimbing
manusia ke kehidupan yang lebih baik;
3. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Ir. Harsoyo,
M.Sc.;
4. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.;
5. Yang terhormat, Ibu Prof. Dr. Ni’matul Huda,SH., M.Hum. selaku dosen
pembimbing tugas akhir, yang telah sabar meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelsaikan
skripsi ini;
6. Yang terhormat, dosen pembimbing akademik, Bapak Mukmin Zakie, SH.,
M.Hum., Ph.D.;
7. Yang terhormat, seluruh jajaran dosen dan pegawai Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia;
8. Keluarga yang sangat saya cintai dan banggakan, terutama kedua orang tua,
Aba H. Ja’bir dan Mama Hj Rokhah;
9. Saudara-saudaraku yang sangat aku sayang dan banggakan, kakak Imam
Ghozali, adik Dedi Yusuf, Uswatun Hasanah, Putri Nabilatun Nada, dan
Nazril Abdillah;
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10. Abang Buyung (Muhammad Azhar), Ahmad Rifqi Hasbulloh dan Nunung
Indria Fikasari selaku orang yang selalu mensupport dan menemani
selama pengerjaan skripsi ini;
11. Adik-Adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Dan terimakasih juga buat semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan
satu per satu.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih, atas kekurangan dan kelebihannya
mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini kedepannya bisa
bermanfaat. Amiin
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2016
PENULIS

(FAUZI)
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