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Dewan Kehormatan Penyeleng- 
gara Pemilu memiliki wajah- 
wajah baru dalam formasi 
majelis. Mereka adalah Har-

jono, Prof. Muhammad, Prof. Teguh 
Prasetyo, Ratna Dewi Pettalolo, Hasyim 
Asy’ari, dan Alfitra Salamm. Mereka 
menggantikan Prof. Jimly Asshiddiqie, 
Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Prof. 
Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, 
Endang Wihdatiningtyas. Hanya Ida 
Budhiati yang masih tersisa dari periode 
sebelumnya ke periode baru. 

Meski sebagian besar orang-orang 
baru, namun mereka sudah malang me- 
lintang dalam bidang kepemiluan deng- 
an latar belakang yang berbeda. Har-
jono, adalah seorang mantan hakim 
Konstitusi. Pengalaman menangani 
perkara dan memeriksa perkara dalam 
persidangan sudah tidak diragukan lagi. 
Prof. Muhammad, mantan ketua Badan 
Pengawas Pemilu, yang piawai dalam 
mengawasi tahapan-tahapan Pemilu. 
Begitu juga Ida Budhati selain berpeng- 
alaman di DKPP, ia juga merupakan 
mantan anggota KPU. Teknis dan pera-
turan penyelenggaraan tahapan Pemilu 
dari awal sampai akhir sudah di luar 
kepala. Perilaku penyelenggara Pemilu 

sudah paham dari hulu sampai hilir.  
Prof. Teguh Prasetyo merupakan 

akademisi yang ahli dalam filsafat hu-
kum. Dekan Fakultas Hukum di salah 
satu perguruan tinggi swasta ternama 
di Jawa Tengah itu, keilmuannya sangat 
dibutuhkan dalam pertimbangan- 
pertimbangan Putusan termasuk sub-
stansi Putusan. Alfitra Salamm sebagai 
akademisi dan peneliti LIPI. Ketua 
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia itu ahli 
dalam bidang politik lokal yang memi-
liki relevansi pelaksanaan Pemilukada. 
Ditambah Dewi Ratna Pettalolo per-
wakilan dari unsur Bawaslu dan Hasyim 
Asy’ari dari KPU sebagai alarm terha-
dap pencegahan pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu. Mereka sebagai 
early warning system dalam pencegah-
an pelanggaran kode etik penyelengga-
ra Pemilu terhadap jajarannya. 

Wajah-wajah baru itu akan bertugas 
sampai lima tahun ke depan. Ada ba-
nyak tantangan yang bakal dihadapi 
oleh ketua dan anggota DKPP baru. 
Dalam waktu dekat ini, akan memasuki
tahapan Pemilukada 2018. Ada se-
banyak 171 daerah yang akan melak-
sanakan Pemilukada langsung. Selain 
itu, Rancangan Undang-Undang Pemilu 
yang baru mengharuskan kantor sekre- 
tariat mandiri DKPP yang terpisah dari 
sekretariat Bawaslu RI.   

Tantangan lebih berat lainnya ada- 
lah pelaksanaan Pemilu Legislatif dan 
Presiden serentak 2019. Pemilu kali ini 
berbeda dengan pelaksanaan Pemilu-
Pemilu sebelumnya. Ini adalah kali per-
tama dalam sejarah semenjak reforma-
si. g                    

Wajah Baru dan Tantangan Baru
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DKPP Apresiasi Sidalih KPU

Ketua Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP) Dr. 
Harjono mengapresiasi terhadap 

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) 
yang diluncur Komisi Pemilihan Umum, 
Selasa (11/7/2017) pukul 11.00 WIB. Hal 
tersebut disampaikan pada saat pere-
smian Sidalih oleh KPU di kantor KPU. 
Hadir selain ketua dan anggota KPU 
RI, juga Ketua DKPP Harjono, Anggo-
ta Bawaslu Mochamad Afiffudin, dan 
sejumlah stake holders.   

D
K

P
P

/ T
E

TE
N

Dalam sambutannya, Harjono men-
gatakan, peresmian Sidalih ini merupa-
kan langkah awal yang bagus. Karena 
salah satu asas dari Pemilu adalah 
transparansi. Oleh karena itu, dengan 
keterbukaan informasi ini bisa lebih 
meningkatkan kualitas Pemilu. “Karena 
informasi yang diperlukan akan banyak 
dikontrol, akan banyak yang mengon-
trol,”  katanya. 

Dia menambahkan, transparansi 
adalah salah satu yang akan mem-

beri ciri bagaimana 
Pemilu berkualitas atas 
tidak. Langkah bagus ini 
semestinya diikuti oleh 
langkah-langkah kongkret 
oleh jajaran yang ada 
di bawah. “Bagaimana 
transparansi ini menjadi 
hak dari peserta Pemilu, 
oleh karena itu menurut 
saya sebagai bagian dari 
mekanisme penyelengga-
raan Pemilu, DKPP, saya 
berharap layanan-layanan 
terhadap transparan ini 
supaya dibuka seluas-lua-
sanya,” pungkasnya. 

Menurut Ketua KPU RI 
Arif Budiman, Sidalih ber-
fungsi membantu peny-
usunan dan pemutakhiran 
data pemilih. Sidalih ini 

Anggota DKPP Berharap RUU Penyelenggaraan 
Pemilu Segera Disahkan

Anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu Alfitra 
Salamm menghadiri acara 
halal bi halal  Asosiasi Ilmu 

Politik Indonesia, dan Sarjana Politik 
se-Indonesia, di Hotel Atlet Century, 
Jakarta, Rabu (19/7/2017) pukul 10.00 
WIB. Dalam kesempatan tersebut, hadir 
peneliti Senior LIPI Prof. Syamsudin 
Harris, H.S Dillon, pengamat politik, 
Eva Sundari, politisi PDI Perjuangan, 
Ali Munhanif, Dimas R., Alfitra Salamm 
yang juga ketua Asosiasi Ilmu Politik 
Indonesia (AIPI) membuka acara diskusi 
RUU Penyelenggaraan Pemilu dan 
Perpu Ormas. 

Dalam sambutannya, Alfitra Salamm 
berharap Rancangan Undang-Undang 
Penyelenggaraan Pemilu bisa sega-
ra disahkan secara musyawarah dan 
mufakat. Bila pun harus sampai melalui 
rapat paripurna, ia berharap para poli-
tisi di Senayan tetap memperhatikan 
kualitas baik dari sisi substansi maupun 
produknya.  

“Kami berharap politisi DPR punya 
niat untuk menghasilkan undang-un-
dang yang mengedepankan kualitas 
Pemilu. Tidak hanya prosedur dari pada 
Pemilu tapi juga substansi Pemilu. 

Dengan demikian, proses pelaksanaan 
Pemilu berkualitas. Hasil dari Pemi-
lunya pun menghasilkan wakil rakyat 
dan pemimpin yang kompeten dan 
amanah,” tutupnya.  g 

           
Teten Jamaludin

dapat digunakan untuk mendeteksi 
data ganda dan sebagai perekam data 
pemilih dalam kesinambungan Pemilu 
ke Pemilu selanjutnya. “Berbasis nomor 
induk kependudukan (NIK), nama 
lengkap, tempat tanggal lahir, dan pen-
catatan di TPS, masyarakat nantinya 
juga dapat mengecek langsung naman-
ya pada sidalih di laman kpu.go.id pada 
saat proses pengumuman daftar pemi-
lih sementara (DPS) dan daftar pemilih 
tetap (DPT),” katanya.  g                    

Teten Jamaludin
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Wajah-Wajah Baru Majelis DKPP

Ada wajah-wajah baru dalam 
formasi majelis kode etik 
penyelenggara Pemilu. Mere-
ka adalah Harjono, Alfitra 

Salamm, Muhammad, Teguh Prasetyo, 
Hasyim Asy’ari, dan Ratna Dewi Petta- 
lolo. Sementara Ida Budhiati sudah 
tidak asing lagi. Ia adalah anggota KPU 
yang juga ex-officio DKPP. Ya, mereka 
masing-masing adalah ketua dan ang- 
gota Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu masa tugas 2017-2022. 
Mereka menggantikan ketua dan 
anggota DKPP periode 2012-2017: Jimly 
Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, Anna 
Erliyana, Valina Singka Subekti, Endang 
Wihdatiningtyas, Saut H. Sirait, dan Ida 
Budhiati. 

Pasca dilantik pada 12 Juni 2017, 
ketua dan anggota DKPP periode 2017-
2022 baru menggelar sidang perdana 
dalam masa tugasnya pada Rabu (19/7) 
pukul 13.30 WIB. Mereka memeriksa 
Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kali-
mantan Selatan (Kalsel) Samahuddin, 
H. Hairansyah, Nur Kholis Majid, Hj. 
Masyithah Umar, dan Sarmuji. Keliman-
ya diadukan oleh ketua dan anggota 
Bawaslu Provinsi Kalsel karena mene-
tapkan anggota legislatif DPRD Provinsi 
Kalsel, padahal menurut Pengadu tidak 
memenuhi syarat.   

Pengadu mendalilkan bahwa para 
Teradu tidak menindaklanjuti rekomen-
dasi Bawaslu  Kalsel untuk tidak mene- 
tapkan H. Yadi Ilhami sebagai PAW Ang- 

Keberadaan DKPP 
mampu membuat 
KPU dan Bawaslu 

semakin berintegritas. 
Ke depan, 

integritas itu 
juga dimiliki 

oleh peserta Pemilu.
Semua dapat belajar

dari DKPP
untuk memikirkan

etika berbangsa
dan bernegara.

gota DPRD Provinsi Kalsel dari Partai 
Demokrat. Alasannya, H. Yadi Ilhami 

tusnya masih sebagai pegawai negeri 
sipil (PNS). “Kami menganggap tidak 
ada kepastian hukum. KPU Melakukan 
pleno tiga kali berkaitan perkara yang 
sama,” kata Mahyuni yang juga ketua 
Bawaslu Provinsi Kalsel. 

Mahyuni menilai, para Teradu telah 
melanggar asas mandiri dan profesional 
dalam penyelenggaraan Pemilu.  

Sementara itu, bagi KPU Kalsel pen-
etapan H. Yadi Ilhami bukannya tidak 
berdasar. Samahuddin berdalih, pihak-
nya menerima surat dari KPU RI perihal 
PAW Anggota DPRD Provinsi Kaliman-
tan Selatan dari Partai Demokrat. Inti 
dari dari surat tersebut menyampaikan 
bahwa H. Yadi Ilhami telah memenuhi 
syarat sebagai calon anggota legislatif 
pada Pemilu 2014 dan memerintahkan 
kepada KPU Provinsi Kalimantan Sela-
tan untuk dilantik. Kemudian, pihaknya 
menindaklanjuti surat tersebut dengan 
beraudiensi dengan KPU RI. “Inti dari 
audiensi tersebut, KPU Kalsel diperin-
tahkan untuk menanggapi surat KPU 
RI tersebut dengan menjelaskan proses 
PAW dan kebijakan yang telah diambil 
oleh KPU Kalsel serta mengirimkan 
berkas terkait proses PAW tersebut,” 
katanya.

Dia menambahkan, pihaknya pun 
menerima surat dari DPRD Provinsi 
Kalsel perihal Penggantian Antarwaktu 
(PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaliman-
tan Selatan dari Partai Demokrat. Inti 
dari surat tersebut agar KPU Provinsi 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
calon anggota DPRD Kalsel karena sta-
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Dr. Harjono, S.H., MCL 
Ketua DKPP RI

Kalimantan Selatan untuk segera mem-
proses PAW atas nama H. Yadi Ilhami.   

Pihaknya pun membantah bila 
KPU Kalsel tidak melaksanakan re-
komendasi Bawaslu Kalsel. Pihaknya 
tetap menindaklanjuti pada tanggal 7 
September 2016 dan bersurat ke DPRD 
Provinsi perihal pergantian antarwaktu 
dari Partai Demokrat. Surat dari KPU 
Provinsi Kalimantan Selatan telah 
dikirimkan ke DPRD Provinsi Kaliman-
tan Selatan. “Pada tanggal 26 April 
2017, KPU Provinsi Kalsel menerima 
surat dari DPRD Provinsi Kalimantan 
Selatan perihal pergantian antarwaktu 
dari Partai Demokrat. Inti dari surat 
tersebut agar KPU Provinsi Kalimantan 
Selatan untuk segera memproses atas 
nama H. Yadi Ilhami. Surat dari DPRD 
Provinsi Kalimantan Selatan tersebut 
merupakan permintaan PAW atas nama 
yang sama dengan nomor surat DPRD 
Provinsi Kalimantan Selatan sebelumn-
ya,” ujarnya.

***
Lancar

Pada sidang perdana ini, proses 
persidangan berjalan lancar dari awal 
hingga akhir pemeriksaaan. Seluruh 
majelis berusaha menggali melalui per-
tanyaan-pertanyaan untuk mendapa-
tkan titik terang baik dari Teradu 
maupun Pengadu. Sidang pemeriksaan 
pun hanya cukup dilaksanakan satu kali. 
“Baik karena sidang cukup sekali saja. 
Sebelum sidang pembacaan Putusan, 
pihak Pengadu maupun Teradu mem-
buat kesimpulan dalam bentuk tertu-
lis,” kata Harjono saat menutup sidang.   

Pada sidang perdana ini, para majelis 
memiliki kesan-kesan selama persidan-

gan. Alfitra Salamm bercerita, pengala-
man pertamanya memeriksa dugaan 
pelanggaran kode etik ini bukan ses-
uatu yang sulit. Baginya, tidak ubahnya 
menguji tesis atau disertasi. “Tidak jauh 
beda,” katanya. 

Pria yang kerap kali diundang se-
bagai dosen luar biasa itu mengatakan, 
yang membedakan antara menguji 
dengan sidang ini adalah cakupannya. 
Tesis atau disertasi menguji gagasan 
keilmiahan baik secara metodologi 
maupun membangun argumentasi 
sebuah tulisan. Sementara sidang ini 
masalah etika, sehingga ia harus mem-
bedakan mana masalah hukum positif 
dan masalah etika. 

“Pengalaman saya sebelumnya, 
membekali saya dalam persidangan 
ini. Apalagi selama ini, saya juga sering 
diskusi-diskusi juga sama KPU, Bawas-
lu, sehingga alhamdulillah pengala-
man-pengalaman yang lalu bagi saya 
sangat mengasyikan,” katanya.

Menurut Prof. Muhammad, problem 
Pemilu dan Pilkada di Indonesia selalu  
berulang. Bukan sesuatu yang baru dari 
Pilkada A, ke Pilkada B. Kadang-kadang 
modus-modus pelanggaran atau du-
gaan pelanggaran etik penyelenggara 
Pemilu sama dan terjadi juga di tempat 
lain. Terlebih dirinya pernah menjadi 
penyelenggara Pemilu selama lima 
tahun terakhir  sehingga relatif tidak 
mengalami kesulitan untuk mendeteksi 
modus-modus itu. Pengalaman terse-
but sangat terbantu ketika mendapat 
tugas di DKPP ini.   

“Terlebih, saya pernah menjadi 
Pengadu. Saya juga pernah merasakan 
menjadi Teradu. Jadi secara psikologi 
sudah tidak terlalu canggung juga. 
Sudah tahu situasi sidang. Cepat bisa 
memahami psikologis sidang,” kata 
Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 itu. 

Hal serupa juga disampaikan oleh 
Ratna Dewi Pettalolo yang juga ex-offi-
cio Bawaslu RI. Mantan Ketua Bawaslu 
Provinsi Sulawesi Tengah itu bercerita, 
bahwa ia pernah menjadi Pengadu, 
Teradu, bahkan menjadi anggota Tim 
Pemeriksa Daerah (TPD). 

“Saya cepat beradaptasi itu mung- 
kin karena sudah punya pengalaman. 
Pengalamannya komplet. Saya pernah 
jadi anggota Tim Pemeriksa Daerah, 
sebagai Pengadu, sebagai Teradu. Jadi 
memang yang harus dikuasai sebagai 
majelis itu adalah apa sih yang menjadi 
tugas dan wewenang penyelenggara 

Problem Pemilu dan Pilkada 
di Indonesia selalu  berulang. 

Bukan sesuatu yang baru 
dari Pilkada A, ke Pilkada B. 

Kadang modus-modus pelanggaran 
atau dugaan pelanggaran etik 
penyelenggara Pemilu sama 

dan terjadi juga di tempat lain
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itu. Karena semua titik tolaknya dari 
situ,” sambung Ratna.

Meski sudah memiliki pengalaman, 
namun ia tetap menyiapkan terlebih 
dahulu. Ia mempelajari terlebih dahulu 
perkara dan berkas-berkas yang terkait. 
“Setiap kali sidang, saya selalu mem-
butuhkan persiapan. Bukan hanya per-
siapan dari sisi bagaimana menyiapkan 
materinya, tapi juga secara mental. 
Harus siap. Karena ini kan menyangkut 
nasib orang,”  katanya.

Dan memang, lanjut dia, ada perbe-

Secara substantif 
sudah sejalan dengan 

tupoksi DKPP, 
memeriksa 

dugaan pelanggaran etik. 
Semua pertanyaan 

menggali dari sisi attitude 
penyelenggara

daan antara saat ia menjadi anggota 
TPD dengan saat ini menjadi anggota 
DKPP dari ex-officio Bawaslu, yaitu 
menyangkut tanggung jawab yang 
diemban. Saat menjadi anggota TPD, 
ia hanya memiliki kewajiban untuk 
menggali fakta. Sementara sekarang, 
sebagai anggota DKPP, selain menggali 
fakta juga diberikan kewenangan untuk 
memutus perkara. 

“Jadi tingkat kecermatan, tingkat 
kehati-hatian kemudian nalar, hukum 
kemampuan menganalisa fakta-fakta, 
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itu harus sudah lebih baik daripada saat 
menjadi anggota TPD. Saya kira ini 
bukan pekerjaan yang mudah, sehingga 
saya harus banyak meluangkan waktu 
untuk belajar lebih banyak. Karena 
bagaimana pun yang saya hadapi 
ini bukan lagi Sulawesi Tengah, tapi 
seluruh Indonesia,” kata ibu berjilbab 
itu yang pernah dinobatkan sebagai 
anggota Panwaslu terbaik di Sulawesi 
Tengah tahun 2009 itu. 

Dia menambahkan, tantangan di 
DKPP, ia juga turut menyidangkan ko-
lega sendiri, atau bawahannya sendiri, 
terlebih dengan mereka yang memi-
liki kedekatan emosional. Di sinilah 
bagaimana ia harus bisa membedakan 
ketika sebagai status ketua Bawaslu 
yang punya kewajiban melakukan 
pembinaan terhadap jajaran di tingkat 
Bawah dalam seluruh proses pelak-
sanaan tugas fungsi dan wewenang 
sebagai anggota Bawaslu, dan juga 
sebagai Anggota DKPP yang diberi 
tugas untuk menilai perbuatan jajaran 
ini. “Saya kira memang harus berusaha 
keras untuk bisa menempatkan diri 
saya di mana saya berada pada setiap 
tugas yang sedang saya laksanakan. 
Walau pun itu berat, tapi itu kan harus 
tetap dilakukan.  Tapi tentukan seman-
gat yang dibawa oleh majelis itu bukan 
semang untuk penghukuman, seman-
gat pembinaan,” jelasnya.  

Ida Budhiati yang pernah lima 
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tahun di DKPP sebagai ex officio KPU 
mengapresiasi terhadap rekan-rekan-
nya. Sidang perdana berjalan dengan 
lancar, dan mulus. Para anggota sudah 
langsung beradaptasi. Mereka meng-
gali fakta-fakta dalam persidangan. 
Terlebih, yang memimpin sidang adalah 
mantan Hakim Mahkamah Konstitusi 
(MK), Harjono, sehingga sudah memiliki 
jam terbang dalam memimpin sidang. 
“Secara substantif sudah sejalan den-
gan tupoksi DKPP, memeriksa dugaan 
pelanggaran etik. Semua pertanyaan 
menggali dari sisi attitude penyeleng-

gara,” katanya. 
Harjono mengatakan tidaklah 

sulit dalam mengelola dan memimpin  
sidang. Sebelum sidang, mempelajari 
berkas sangatlah penting. “Setelah 
mempelajari berkas kira-kira sudah pu-
nya intuisi ke arah mana pemeriksaan 
itu harus dilakukan,” kata mantan Wakil 
Ketua MK tersebut.  

Dia berpendapat bahwa pada prin-
sipnya sidang di Mahkamah Konstitusi 
maupun di Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu sama. Pertama men-
dengarkan apa yang menjadi persoalan 
dan argumentasi Pengadu. Istilah 
Pengadu di DKPP, Pemohon di Mahka-

mah Konstitusi. Apa yang menjadi fakta 
dan argumentasi dasar-dasar hukum, 
dan lain-lain dari Pengadu. Kemudi-
an, mendengarkan keterangan atau 
sanggahan dari Teradu. Selanjutnya 
memberi kesempatan kepada anggota 
majelis untuk bertanya atau menggali 
kepada Pengadu atau Teradu.  

“Kemudian alat bukti kita periksa. 
Setelah itu kita tawarkan, masih ada 
persoalan-persoalan yang ingin disam-
paikan oleh Pengadu, dan Teradu. Kalau 
tidak ada, tinggal mereka harus men-
yampaikan pendapat terakhir sebelum 
kami memutus. Kan prosesnya seperti 
itu,” pungkasnya. g                    

Teten Jamaludin

“Setelah mempelajari berkas kira-kira sudah punya intuisi ke arah mana 
pemeriksaan itu harus dilakukan.”

Dr. Harjono, S.H., MCL
Ketua DKPP

“Problem Pemilu dan Pilkada kita ini kan berulang. Masalahnya bukan sesuatu yang 
baru. Dari Pilkada A, ke Pilkada B. Kadang-kadang modus-modus pelanggaran atau 
dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terjadi juga di tempat lain. 
Sehingga bagi saya yang lima tahun terakhir ini menjadi penyelenggara itu relatif 
tidak kesulitan untuk mendeteksi modus-modus itu.”

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
Anggota DKPP

“Saya cepat beradaptasi itu mungkin karena sudah punya pengalaman. 
Pengalamannya komplet. Saya pernah jadi anggota Tim Pemeriksa Daerah, 

sebagai Pengadu, sebagai Teradu. Jadi memang yang harus dikuasai sebagai 
majelis itu adalah apa sih yang menjadi tugas dan wewenang penyelenggara itu. 

Karena semua titik tolaknya dari situ.”
Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H
Anggota DKPP

“Secara substantif sudah sejalan dengan tupoksi DKPP, 
memeriksa dugaan pelanggaran etik. 

Semua pertanyaan menggali dari sisi attitude penyelenggara.”

Ida Budhiati, S.H., M.H
Anggota DKPP

“Hal-hal seperti itu (sidang, red), bagi saya seperti menguji tesis atau disertasi. 
Tidak jauh beda. Cuma mungkin skopnya saja yang agak beda. 

Kalau tesis ini kan berkaitan dengan menguji gagasan (mahasiswa, red), 
kalau ini berkaitan dengan masalah etika. Saya juga harus membedakan mana 

masalah hukum positif dan mana yang  etika. Dan pengalaman saya sebelumnya, 
membekali saya dalam persidangan ini.”

Dr. Alfitra Salam, APU
Anggota DKPP
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Sidang Perdana Daerah DKPP Periode 2017-2022, 
KPU Mimika Sebagai Teradu

Ketua dan anggota KPU Kabu- 
paten Mimika yang terdiri dari
Ocepina Magal, Derek Mote, 
Alfrets Petupetu, Yoe Luis 

Rumaikewi, dan Reinhard Gobay diadu- 
kan ke DKPP terkait Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Partai 
Politik dan Calon Anggota DPRD Kabu-
paten Mimika. Mereka diadukan oleh 
Ruben Hohakay yang merupakan kuasa 
khusus para Pengadu yang terdiri dari 
Anton Bukaleng, Yoel Yolemal, dan Eska 
Magal. 

“Nomor Pengaduan adalah 175 ten- 
tang pleno penetapan rekapitulasi hasil 
perolehan suara partai politik dan pene- 
tapan perolehan kursi partai politik. 
menurut kami pleno tersebut berten- 
tangan dengan UU No. 8 Tahun 2012 
Pasal 206 ayat 3 dan Pasal 207 ayat 3,” 
terang Ruben Hohakay.

Dijelaskan Ruben, pleno penetapan 
tanggal 18 Mei 2017 yang menghasilkan 
Surat Keputusan (SK) Nomor 01/Kpts/
KPU KAB.031434172/V/2017 tentang 
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara 
Partai Politik dan SK Nomor 02/Kpts/
KPU KAB.031434172/V/2017 tentang 
Penetapan Perolehan Kursi Partai Poli-
tik tidak dihadiri oleh Panwas Kabupa- 
ten Mimika. Selain itu saksi dari tujuh 
parpol (Golkar, PDIP, PKPI, Demokrat, 
PPP, PKS, dan Nasdem) yang hadir, 
sempat menanyakan keaslian dokumen 
model DB dan EB beserta lampirannya 
yang perlihatkan oleh KPU Mimika dan 
menolak hasil pleno jika bersumber 
dari dokumen yang tidak asli.  Namun 
keberatan para saksi yang hadir tidak 

mendapat tanggapan dari Teradu.
Dalil yang disampaikan Pengadu di- 

tolak para Teradu. Yosep Rumaikeiwi, 
menjelaskan sebelum rapat pleno pe- 
nyempurnaan SK KPU Kab. Mimika No. 
17/kpts/KPU-MMK/031.434172/VI/2015 
para Teradu telah tiga kali memberi- 
tahu melalui surat kepada Bawaslu 
Provinsi Papua dan telah dibalas pada 
tanggal 9 Mei 2017. Dalam surat balas- 
an No. 033/K.Bawaslu-Prov.PA/
HM.02.00/V/2017 salah satu poinnya 
menyebutkan Bawaslu Prov. Papua 
tidak memiliki kewajiban untuk meng-
ambil alih tugas pengawasan Panwaslu 
Kab. Mimika. Hal ini dikarenakan telah 
berakhirnya seluruh tahapan pemilihan 
sesuai dengan penetapan Hasil Pemilu 
Anggota DPRD Kab. Mimika melalui SK 
yang akan disempurnakan KPU Kab. 
Mimika.

“Setelah mendapatkan surat balasan 
Bawaslu Papua, kita duduk bersama 
dengan dua komisioner provinsi tang-
gal 10 Mei 2017 untuk membahas. Ma- 
sukan KPU provinsi mempersilakan 
lanjut tanpa Pengawas” urai Yosep yang 
duduk sebagai Teradu IV dalam perkara 
ini.

Mengenai keberatan para saksi ter- 
hadap keabsahan dokumen, Yosep 
mengatakan berawal dari permintaan 
saksi PPP untuk membuktikan ke- 
absahan dokumen DB-1 dan EB-1. 
Komisioner KPU Mimika selaku Ter
adu, menjelaskan pembuktian keab-
sahan dokumen yang dimaksud tidak 
dapat dilakukan hari itu juga. Kondisi 
ini me- rupakan akibat dari terbakarnya 

Kantor KPU Kab. Mimika pada 6 Juni 
2015 dan semua dokumen dipastikan 
ikut terbakar. Sehingga disepakati 
pleno diskors selama lima hari kerja. 
“Ketika skors dicabut dan pleno dilan-
jutkan tanggal 18 Mei 2017, kami dapat 
menunjukkan form DB-1 dan EB-1 den-
gan stempel basah dan tanda terima,” 
terangnya.

Keabsahan dokumen ini juga 
menjadi permasalahan yang menarik 
dalam persidangan ini. Alfitra Salamm 
sebagai anggota majelis sidang bahkan 
menanyakan bagaimana dokumen 
yang dimaksud dapat dimunculkan 
kembali. Padahal kantor KPU Mimika 
terbakar pada tahun 2015 dokumen-
dokumen yang disimpan juga habis 
dan apakah juga berita acara yang 
menerangkan jika semua dokumen ikut 
terbakar.

“Kami infokan saat gedung itu ter- 
bakar kami belum menjadi komisioner 
dan BA (Berita Acara, red) akan kami 
crosscheck dengan staf sekretariat 
karena saya tidak pernah melihat me- 
ngenai dokumen terbakarnya kantor 
kpu,” jelas Teradu III, Alfret Petupetu.

Sidang ini merupakan persidangan 
setempat pertama bagi DKPP periode 
2017-2022 dan digelar di Kantor Bawas-
lu Provinsi Papua. Selaku Ketua Majelis 
ialah Ida Budhiati yang didampingi 
Anggota DKPP Teguh Prasetyo dan 
Alfitra Salamm serta Tim Pemeriksa 
Daerah (TPD) Papua yang membantu 
pemeriksaan. TPD yang hadir antara 
lain Marthen Ferry Kareth, Hilda Nahu-
sona dan Izak Hikoyabi. g Irmawanti

Berita Sidang
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Tekad Teguh Kampanyekan Konsep Keadilan 
Bermartabat Mendunia

Berbicara filsafat hukum di benak 
para pemikir, dosen dan maha- 
siswa referensinya selalu ke 
barat. Memang, barat telah 

melahirkan filsuf-filsuf terkenal. Sebut 
saja, Plato, Aristoteles, Socrates, dan 
lain-lain. Kondisi tersebut tidaklah 
salah. Pasalnya, pada dasarnya keadilan 
merupakan pikiran Sang Khalik. 

“Keadilan menurut konsepsi para fil-
suf itu mendekati pikiran Tuhan, meski-
pun tidak sempurna,” kata  Prof. Teguh 
Prasetyo, Anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu saat ditemui ru-
ang kerjanya, Gedung Bawaslu Lantai 5, 
Jakarta. 

Rujukan ke negeri barat itu mem-
buat Prof. Teguh galau dan risau. Ia 
menjadi tergelitik untuk menggali 
konsepsi keadilan yang “original” dari 
Indonesia. Kemudian ia menawarkan 
konsep keadilan bermartabat. Konsepsi 
keadilan bermartabat digali dari falsa-
fah Bangsa Indonesia. Jati diri Bangsa 
Indonesia yang termanifestasikan da- 
lam Pancasila. Pancasila merupakan 
sumber dari segala sumber hukum dan 
sebagai idoelogi, sebagai falsafah bang-
sa dan negara. 

Konsep keadilan yang dimaksud 
sangat berbeda dengan keadilan dari 
konsep barat. Konsep keadilan menurut 
barat lebih pada properti. Lebih bersifat 
kebendaan atau materilialistik. “Seperti 
sesuai dengan haknya. Sesuai dengan 
jasanya, sesuai dengan prestasinya. 

Itu adalah hitung-hitungan material. 
Spritual agak diabaikan,”  terang dia.

Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Kristen Satya Wacana itu menjelaskan, 
ukuran keadilan bermartabat bersum- 
ber pada Pancasila khususnya sila ke- 
dua yaitu kemanusiaan yang adil dan 
beradab. Adil dalam arti manusia meng- 
andung aspek material. Kemudian, sila 
kedua itu dijawai oleh sila pertama, 
yaitu Ketuhanan. 

“Konsepsi keadilan bermartabat 
mengandung dua aspek. Pertama aspek 
material, dan kedua aspek spiritual. Jadi 
keadilan yang saya kembangkan adalah 
yaitu keadilan yang bermartabat atau 
dalam bahasa Inggrisnya dignified jus-
tice yaitu keadilan yang memanusiakan 
manusia. Keadilan yang menempatkan 
manusia pada porsi yang sebenarnya. 
Porsi yang seadilnya. Porsi yang seutuh- 
nya,” katanya.

Keadilan bermartabat bisa diapli- 
kasikan baik dalam konteks sosial, 
berdemokrasi maupun dalam konteks 
penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, 
dalam peradilan etik, bagaimana me- 
manusiakan manusia terhadap para 
pihak yang berperkara. Kalau terjadi 
pelanggaran terhadap etika Pemilu, 
Undang-Undang Pemilu, bagaimana 
DKPP menempatkan posisi yang pas 
terhadap para Teradu. “Konsep keadilan 
bermartabat bisa diterapkan di DKPP. 
Itu yang semestinya kita gagas dan se- 
lalu kita perjuangkan,” ucap pria ber- 

kacamata itu.    
Dia bertekad, konsep keadilan ber- 

martabat akan terus dikembangkan dan 
ia sosialisasikan baik di dalam maupun 
di luar negeri. Ia telah memperkenalkan 
keadilan bermartabat ke dunia interna-
sional. Ia telah mengirimkan tulisan- 
tulisan terkait keadilan bermartabat 
dan telah dimuat di tujuh jurnal interna-
sional. Belum lama ini, ia pun diundang 
oleh Fakultas Hukum Vrije Universiteit 
Amsterdam, Belanda. Universitas terse-
but memiliki 22 ribu mahasiswa, dan 
termasuk salah satu universitas papan 
atas di Belanda. Ia diminta mempresen-
tasikan terkait keadilan bermartabat.  

 “Saya bahagia pada saat kesempa-
tan di Vrije Universiteit. Acara berjalan 
lancar dan dapat sambutan yang luar 
biasa dihadiri oleh 3 guru besar Fakultas 
Hukum Vrije Universiteit dan maha-
siswa program doktor serta master. 
Tiga guru besar yang hadir: Prof. 
Willem Bouwerns, Dean Of The Law; 
Prof. Hemme Battjes dan Prof. Wouter 
Werner. Mereka sangat tertarik dengan 
pikiran-pikiran saya tentang keadilan 
bermartabat,” jelasnya.    

Dia menambahkan, Dekan Fakultas 
Hukum Vrije Universiteit Amsterdam  
menerima bukunya yang berjudul  
Keadilan Bermartabat dan Pembaharuan 
Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan 
Bermartabat untuk dijadikan salah satu 
referensi di perpustaan pusat Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. g

Teten Jamaludin

Kolom Anggota
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Sosialisasi Zona Integritas di DKPP

Reformasi birokrasi merupakan 
salah satu langkah awal untuk 
melakukan penataan terhadap 
sistem penyelenggaraan peme- 

rintahan yang baik, efektif dan efisien, 
sehingga dapat melayani masyarakat 
secara cepat, tepat, dan profesional. 
Dalam perjalanannya, banyak kendala 
yang dihadapi, diantaranya adalah pe- 
nyalahgunaan wewenang, praktek 
KKN, dan lemahnya pengawasan. 

Dalam rangka akselerasi pencapaian 
sasaran hasil utama program Reformasi 
Birokrasi  yaitu  peningkatan kapasitas 
dan akuntabilitas organisasi, pemerin- 
tahan yang bersih dan bebas KKN, serta 
peningkatan pelayanan publik maka 
instansi pemerintah perlu untuk mem- 
bangun pilot project pelaksanaan re- 
formasi birokrasi yang dapat menjadi 
percontohan penerapan pada unit-unit 
kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara 
konkret dilaksanakan program refor-
masi birokrasi pada unit kerja melalui 
upaya pembangunan Zona Integritas.

Untuk maksud tersebut Kemenpan 
melalui Deputi Bidang Reformasi Biro- 
krasi, Akuntabilitas Aparatur dan Peng-
awasan melakukan rangkaian kegiatan 
sosialisasi terkait Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas Ko- 
rupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Ber- 
sih Melayani (WBBM) pada seluruh ke- 
menterian/lembaga (K/L) dan non-K/L. 
DKPP adalah salah satu lembaga non- 
kementerian yang mendapat giliran un- 
tuk sosialisasi tersebut pada Senin 17/7. 
Sosialisasi dilakukan di Ruang Sidang 
DKPP dengan melibatkan seluruh jajar- 
an struktural dan staf di lingkungan 
Sekretariat DKPP.

Agus, auditor madya mewakili Depu-
ti Bidang Reformasi Birokrasi, Akunta- 

bilitas Aparatur dan Pengawasan Ke-
menpan memaparkan kondisi umum 
sebelum reformasi birokrasi. Menurut 
dia kondisi saat itu masih diwarnai 
dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, 
Nepotisme) dan penyalahgunaan we- 
wenang. Pelayanan publik belum seper- 
ti yang diharapkan, kinerjanya belum 
efektif, efisien, dan akuntabel. Akibat-
nya, menimbulkan ketidakpuasan atau 
ketidakpercayaan masyarakat. Biro- 
krasi yang seharusnya memperlancar 
namun malah memperlambat proses 
pembangunan menghambat dunia 
usaha dan daya saing nasional.

“Zona integritas adalah predikat 
yang diberikan kepada instansi peme- 
rintah yang pimpinan dan jajarannya 
mempunyai komitmen untuk mewujud- 
kan WBK/WBBM melalui reformasi 
birokrasi, khususnya dalam hal pence-
gahan korupsi dan peningkatan kualitas 
pelayanan publik,” jelas Agus.

“Tujuan Pembangunan Zona Integ-
ritas adalah membangun dan mengim-
plementasikan program reformasi 
birokasi secara baik sehingga mampu 
menumbuh-kembangkan budaya kerja 
birokrasi yang anti korupsi dan budaya 
birokrasi yang melayani publik secara 
baik di lingkungan K/L/Pemda,” kata 
dia.

“Pembangunan Zona Integritas, di- 
lakukan dengan membangun percon- 
tohan-percontohan pada tingkat unit 
kerja K/L dan Pemda sebagai Unit  Me- 
nuju WBK-BBM,” tambahnya.

Selanjutnya Agus menguraikan ter-
kait apa yang dimaksud dengan Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Me- 
nuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
adalah predikat yang diberikan kepada 
suatu unit kerja yang memenuhi se- 
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bagian besar kriteria dalam mengimple- 
mentasikan enam area perubahan pro- 
gram reformasi birokrasi (manajemen 
perubahan, penataan tatalaksana, pe-
nataan sistem manajemen SDM, peng- 
uatan pengawasan, dan penguatan 
akuntabilitas kinerja) dan hasil survey 
eksternal Indeks Persepsi Korupsi Baik, 
serta telah menyelesaikan tindak lanjut 
Hasil Pemeriksaan oleh Internal dan 
Eksternal).

Sedangkan Menuju Wilayah Birokra-
si Bersih dan Melayani (WBBM) adalah 
predikat yang diberikan kepada suatu 
unit kerja yang memenuhi sebagian 
besar kriteria dalam mengimplemen-
tasikan enam area perubahan program 
reformasi birokrasi (manajemen per- 
ubahan, penataan tatalaksana, penata-
an sistem manajemen SDM, penguatan 
pengawasan, dan penguatan akuntabi- 
litas kinerja) dan hasil survey eksternal 
Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks 
Persepsi Kualitas Pelayanan Baik, serta 
telah menyelesaikan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan oleh Internal dan 
Eksternal.

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri deng- 
an sesi tanya jawab. Kabag Umum Biro 
Administrasi DKPP, Yusuf dan Kabag 
Pengaduan, Dini Yamashita tampak 
sangat antusias mengajukan pertanya- 
an kepada narasumber. Pertanyaan 
yang diajukan adalah pertanyaan yang 
berkaitan dengan melekatnya Sekreta- 
riat DKPP dengan Sekretariat Jenderal 
Bawaslu. Dimana dalam struktur lem-
baga, DKPP masuk menjadi salah satu 
biro di Sekretariat Jenderal Bawaslu 
dan tentunya menimbulkan problema-
tika tersendiri. Namun demikian DKPP 
RI setuju mendukung dan menerapkan 
Zona Integritas ini di lembaganya. g                    

Diah Widyawati
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Buku Karya Anggota DKPP 
Menjadi Koleksi Vrije Universiteit Amsterdam

Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu (DKPP) ikut ber-
bangga hati, bagaimana tidak? 
Anggota DKPP Prof. Teguh 

Prasetyo sukses mempresentasikan 
dan mendiskusikan buku karyanya yang 
berjudul “Keadilan Bermartabat Dan 
Pembaharuan Hukum Dalam Prespektif 
Teori Keadilan” di Vrije Universiteit Am-
sterdam, Belanda pada (17/7). Buku ini 
didasari kerisauan karena para pemikir, 
dosen dan mahasiswa selalu meng-
gunakan referensi barat dalam setiap 
pembicaraan terkait filsafat hukum. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Kristen Satya Wacana, Salatiga ini ter-
tarik untuk menggali konsepsi keadilan 
yang asli Indonesia. Kemudian ia mena- 
warkan konsep keadilan bermartabat. 
Konsepsi keadilan bermartabat digali 
dari falsafah Bangsa Indonesia. Jati diri 
Bangsa Indonesia yang termanifestasi- 
kan dalam Pancasila. Pancasila merupa-
kan sumber dari segala sumber hukum 
dan sebagai idoelogi, sebagai falsafah 
bangsa dan negara.

Konsep keadilan bermartabat sangat 
berbeda dengan konsep keadilan barat. 
Konsep keadilan menurut barat lebih 
pada properti. Lebih bersifat kebenda- 
an atau materilialistik. “Seperti sesuai 
dengan haknya. Sesuai dengan jasanya, 
sesuai dengan prestasinya. Itu adalah 
hitung-hitungan material. Spritual agak 
diabaikan,”  terang dia.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini 
menjelaskan, ukuran keadilan bermar- 
tabat bersumber pada Pancasila khu-

susnya sila kedua yaitu kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Adil dalam arti 
manusia mengandung aspek material. 
Kemudian, sila kedua dijiwai oleh sila 
pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa.

“Konsepsi keadilan bermartabat 
mengandung dua aspek. Pertama aspek 
material, dan kedua aspek spiritual. Jadi 
keadilan yang saya kembangkan adalah 
yaitu keadilan yang bermartabat atau 
dalam bahasa Inggrisnya dignified jus-
tice yaitu keadilan yang memanusiakan 
manusia. Keadilan yang menempatkan 
manusia pada porsi yang sebenarnya. 
Porsi yang seadilnya, porsi yang seu-
tuhnya,” kata dia.

Keadilan bermartabat bisa di-
aplikasikan baik dalam konteks sosial, 
berdemokrasi maupun dalam konteks 
penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, 
dalam peradilan etik, bagaimana 
memanusiakan manusia terhadap para 
pihak yang berperkara. Kalau terjadi 
pelanggaran terhadap etika Pemilu, 
Undang-Undang Pemilu, bagaimana 
DKPP menempatkan posisi yang pas 
terhadap para Teradu. “Konsep keadilan 
bermartabat bisa diterapkan di DKPP. 
Itu yang semestinya kita gagas dan 
selalu kita perjuangkan,” lanjutnya.   

Dia bertekad, konsep keadilan berm-
artabat akan terus dikembangkan dan 
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disosialisasikan baik di dalam maupun 
di luar negeri. Ia telah memperkenalkan 
keadilan bermartabat ke dunia inter-
nasional bahkan telah mengirimkan 
tulisan-tulisan terkait keadilan berm-
artabat dan telah dimuat di tujuh jurnal 
internasional.

Saat presentasi Prof. Teguh 
mendapat sambutan luar biasa. Pre-
sentasi tersebut dihadiri oleh tiga guru 
besar Fakultas Hukum Vrije Universiteit. 
Universitas tersebut memiliki 22 ribu 
mahasiswa, dan termasuk salah satu 
universitas papan atas di Belanda. Guru 
besar yang hadir antara lain Prof. Wil-
lem Bouwerns, dekan FH, Prof. Hemme 
Battjes dan Prof. Wouter Werner. 

Dekan FH Vrije Universiteit mener-
ima Buku tersebut yang selanjutnya 
menjadi salah satu koleksi di Vrije 
Universiteit Amsterdam. Menurut para 
guru besar yang hadir teori keadilan 
bermartabat sangat cocok untuk 
menangani kasus pengungsi (refugees), 
pelanggaran HAM dan kasus-kasus hu-
kum lainnya. Dalam diskusi yg dihadiri 
juga oleh mahasiswa program master 
dan doktor Vrije Universiteit terse-
but disinggung juga perlunya Pemilu 
Bermartabat dan Peradilan Etik DKPP 
terhadap pelanggaran dalam penye-
lenggaraan Pemilu demi terwujudnya 
Pemilu Bermartabat. g

Teten Jamaludin/ Diah Widyawati

Menurut para guru besar yang hadir teori keadilan bermartabat 
sangat cocok untuk menangani kasus pengungsi (refugees), 
pelanggaran HAM dan kasus-kasus hukum lainnya.
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Desain sistem politik Indone-
sia pasca amandemen UUD 
1945 mengalami perubahan 
signifikan. Dalam kurun 

tahun 1999 – 2002 (Pasca reformasi 
1998), Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945) meng- alami 4 kali aman-
demen, yaitu; pada 19 Oktober 1999; 
18 Agustus 2000; 10 November 2001; 
dan 10 Agustus 2002. Perubahamen-
dasar terkait dengan Pemilihan 
Umum (Pemilu), dimulai dari Pemilih-
an Presiden dan Wakil Presiden seca-
ra langsung dalam amandemen keti-
ga dan keempat UUD 1945. Perubah-
an selanjutnya adalah terkait Pemilih- 
an Kepala Daerah secara langsung 
(Pilkada langsung), yang pengaturan-
nya juga berubah-ubah. 

Undang-undang yang mengatur 
Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung (Pilkada Langsung) di Indo-
nesia juga mengalami beberapa kali 
perubahan; 

1. Pilkada Langsung diatur dalam 
UU Nomor 32 Tahun 2004 Ten-
tang Pemerintahan Daerah. 

2. Pilkada Langsung dimasukkan 
ke dalam UU Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum. 

3. Tahun 2008 pengaturan Pilkada 
kembali diubah dalam UU No- 
mor 12 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Pada 2014 terjadi dinamika                              
politik yang menghendaki 
Pilkada tidak hanya langsung 
tapi juga serentak yang ditandai                          
dengan ditetapkannya Peratur-                           
an Pemerintah Pengganti UU                                      
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang                    
Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota. Kemudian pada 
awal tahun 2015 keluarlah UU                                   
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang                                 
Penetapan Peraturan Pemerin-                                                
tah Pengganti UU Nomor 1                                                       
Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota.                                          
Pada tanggal 17 Pebruari 2015,                                                                 
UU ini disetujui untuk diubah 

Pemilihan Kepala Daerah dan Penanganan 
Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu

Oleh Dr. Harjono, S.H., MCL 
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

pada Sidang Paripurna DPR 
RI. Selanjutnya, pada 18 Maret 
2015, disahkan Presiden menjadi 
Undang-undang Nomor 8 Tahun                
2015 Tentang Perubahan Atas                                
Undang-Undang Nomor 1 Tahun                                                   
2015 Tentang Penetapan Per- 
aturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 
57). Pengesahan UU ini sekaligus 
mengawali berlangsungya  
Pilkada Langsung dan Serentak 
di Indonesia Tahap I Tahun 2015.

5. Jelang Pilkada Langsung dan 
Serentak Tahap II Tahun 2017,  
pada 1 Juli 2016 Presiden RI Joko 
Widodo kembali menyetujui 
dan mengesahkan perubahan 
undang-undang Pilkada 2015 
menjadi Undang-Undang No-
mor 10 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-

[ Bagian pertama dari dua tulisan ]
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Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 130).

Keluarnya UU Nomor 10 Tahun 
2016 mengamanatkan perubahan  
terkait gelombang penyelenggaran 
Pilkada nasional, dari yang semula 
akan diselenggarakan secara se-
rentak tahun 2027, dimajukan penye- 
lenggaraannya menjadi tahun 2024. 
Pasal 201, ayat (1-7) menyebutkan, 
Indonesia akan melanjutkan penye-
lenggaraan Pilkada Serentak gelom-
bang Kedua, pada tanggal 15 Februari 
2017 untuk kepada Daerah yang ber- 

akhir pada Juli sampai dengan De-
sember tahun 2016 dan yang masa 
jabatannya berakhir pada tahun 2017. 
Gelombang Ketiga, 27 Juni 2018 
untuk kepala Daerah yang berakhir 
pada tahun 2018 dan 2019. Gelom-
bang Keempat, tahun 2020 untuk 
Kepala Daerah hasil Pilkada 2015. Ge-
lombang Kelima, tahun 2024 adalah 
gelombang awal Pilkada serentak 
Nasional.

Peran DKPP dalam Pilkada Serentak 
Gelombang Pertama Tahun 2015 
dan Gelombang Kedua Tahun 2017

Pilkada Serentak Gelombang Per-
tama 9 Desember 2015, diikuti oleh 
sebanyak 53 persen atau 269 daerah 
dari 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 
93 kota yang tergabung dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 269 daerah tersebut terdiri 
atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 
kabupaten.  Adapun 9 Provinsi yang  
menggelar pemilihan Gubernur dan 
wakil Gubernur, yaitu; (1) Kalimantan 
Utara, (2) Kalimantan Tengah, (3) 
Sumatera Barat, (4) Kepulauan Riau, 
(5) Bengkulu, (6) Sulawesi Utara, 
(7) Jambi, (8) Sulawesi Tengah, (9) 
Kalimantan Selatan. 

Pilkada Serentak Gelombang Per- 
tama harus diakui berjalan sukses. 
Akan tetapi, bukan berarti Pilkada 
2015 tanpa hambatan. Beberapa 
permasalahan yang terjadi di antara-
nya telah menyebabkan terjadinya 
penundaan 5 (lima) daerah yang 
Pilkadanya tidak dapat dilaksanakan 
serentak tanggal 9 Desember 2015  
karena persoalan hukum. Kelima 
daerah tersebut adalah Provinsi 
Kalimantan Tengah, Kabupaten 
Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota 
Manado, dan Kota Pematangsiantar. 

Pilkada Serentak Gelombang Ke- 
dua 15 Februari 2017, diikuti sebanyak 
101 daerah yang terdiri atas 7 Provin-
si, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Ada-
pun 7 (tujuh) Provinsi yang menggelar 
Pemilihan Gubernur dan wakil Guber- 
nur, yaitu; (1) Aceh, (2) Bangka Beli- 
tung, (3) Banten, (4) DKI Jakarta, (5) 
Sulawesi Barat, (6) Gorontalo, (7) 
Papua Barat.  

Berbagai permasalahan yang ter- 
jadi selama Pilkada 2017, sama halnya
dengan Pilkada 2015.  Jika dilihat dari 
tugas dan fungsi  DKPP, maka DKPP 
dapat menyajikan tabel berisi data 
jumlah pengaduan dan penanganan 
Pelanggaran Kode Etik yang dilaku-
kan oleh Penyelenggara Pilkada, 
dalam semua tahapan. 

1) Data terkait pengaduan dari 
unsur pengadu.

2) Data pengaduan terkait dengan 
tahapan Pilkada

Masih banyak data lain di DKPP, 
tapi data ini setidaknya dapat men-
jadi penilaian bagi semua pihak, di 
antaranya; Pertama, untuk menge- 
tahui faktor-faktor yang mempeng-
aruhi unsur pengadu dalam melaku-
kan pengaduan kepada DKPP terkait 
penyelenggara Pemilu yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik, 
dan jenis pelanggaran apa yang di- 
adukan. Kedua, tahapan Pilkada 
memiliki tingkat kesibukan, keserius-
an, dan kepentingan yang berbeda 
oleh semua stakeholder Pilkada. 
[bersambung] 

Keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2016 
mengamanatkan perubahan 

terkait gelombang penyelenggaran Pilkada nasional, 
dari yang semula akan diselenggarakan 

secara serentak tahun 2027, 
dimajukan penyelenggaraannya menjadi tahun 2024. 

Pasal 201, ayat (1-7) menyebutkan, 
Indonesia akan melanjutkan penyelenggaraan 

Pilkada Serentak gelombang Kedua, 
pada tanggal 15 Februari 2017 

untuk kepada Daerah yang berakhir pada Juli 
sampai dengan Desember tahun 2016 

dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. 
Gelombang Ketiga, 27 Juni 2018 untuk kepala Daerah 

yang berakhir pada tahun 2018 dan 2019. 
Gelombang Keempat, tahun 2020 

untuk Kepala Daerah hasil Pilkada 2015. 
Gelombang Kelima, tahun 2024 

adalah gelombang awal Pilkada serentak Nasional.
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Aktivitas makan bagi makhluk 
hidup menjadi kebutuhan 
dasar yang harus dipenuhi. 
Bagi manusia, dengan akal 

budinya yang terus berkembang, aktivi-
tas makan yang sejatinya dimaksudkan 
sebagai aktivitas untuk mengenyang-
kan perut telah disematkan banyak 
makna. Tidak heran kemudian banyak 
dijumpai aktivitas makan menjadi 
bagian penyemarak dalam acara-
acara perayaan, selamatan, mempere-
rat silaturahmi, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, bahkan di dunia 
politik pun, banyak pemimpin negara 
dan para tokoh yang memanfaatkan 
acara makan sebagai media sembari 
memperbincangkan dan memutuskan 
urusan penting. Dalam kehangatan 
suasana makan bersama, hal-hal yang 
menegangkan dapat menjadi cair, 
sehingga urusan yang berat menjadi 
mudah dicarikan jalan keluarnya. 

Presiden kita, Joko Widodo terkenal 
paling jago dalam urusan diplomasi 
meja makan ini. Ketika mantan pres-
iden Amerika Serikat Barack Obama 
berkunjung ke Indonesia, obrolan mere-
ka pun dilakukan di sela-sela makan 
bersama. Jokowi sebelumnya juga se-
cara maraton dan bergantian mengun-
dang para ketua partai politik ke Istana 
Negara untuk membicarakan perkem-
bangan politik nasional yang dibarengi 
dengan acara makan bersama.

Entah terinspirasi dengan peristiwa- 
peristiwa di atas atau memang murni 
idenya sendiri, Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) beber-
apa kali juga menggelar acara makan 

bersama. Acara selama ini diinisiasi 
oleh sekretariat DKPP dengan meng- 
undang ketua dan para anggota DKPP. 
Pada 28 Juli 2017, gelaran makan ber- 
sama dilakukan. Ruang penerimaan 
pengaduan hari itu disulap menjadi 
ruang makan.

“Ini spontanitas saja,” demikian te-
rang Kepala Bagian Administrasi Umum 
DKPP Yusuf.

Tampak hadir dan turut menikmati, 
Ketua DKPP Harjono dan Anggota 
DKPP Muhammad. Seperti kata Kabag 
Yusuf bahwa makan bersama tersebut 
merupakan spontanitas, maka menu 

yang dihidangkan pun bersifat sponta- 
nitas. Masing-masing orang dipersila- 
kan membawa menu makanan sesuai 
kemauan dan kemampuannya. Tidak 
ada paksaan sama sekali. Menu yang 
terhidang di antaranya adalah udang 
saus padang, mi glosor, ayam bumbu 
rendang, cistik bekaseeh, asam padeh, 
krupuk, dan lain-lain.

“Bagus sekali acara ini. Saya kira ini 
baik untuk mempererat tali silaturah-
mi,” tutur Ketua DKPP Harjono.

Melihat serunya acara, Anggota 
DKPP Muhammad mengusulkan agar 
acara ini dapat dilakukan secara rutin, 
misalnya, dua bulan atau tiga bulan 
sekali. Dia bahkan siap menyiapkan 
menu masakan ala-ala Arabiyan seperti 
nasi kebuli.

“Nanti saya minta istri untuk mem-
buat nasi kebuli. Istri saya jago kalau 
bikin nasi kebuli. Belum pernah kan 
mencicipi nasi kebuli buatan istri saya,” 
ujarnya.

Keseruan dan kehangatan di tengah 
acara makan bersama ini sangat terasa. 
Dalam acara ini, tidak ada lagi sekat-
sekat antara pimpinan dan bawahan. 
Semua dapat membaur dan menikmati 
menu yang sama. Mulai dari Ketua, 
Anggota, pejabat struktural, staf, sam-
pai sekuriti dan petugas kebersihan, 
semua bebas memilih menu sesuai 
seleranya. Kepala Biro DKPP Ahmad 
Khumaidi, Kepala Bagian Umum DKPP 
Yusuf, dan Kepala Bagian Pengaduan 
DKPP Dini Yamashita terlihat ceria hari 
itu. Inilah serunya “diplomasi” meja 
makan ala DKPP. g                  

Arif Syarwani
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Judul Buku : Keadilan Bermartabat Perspektif  Teori Hukum

Penulis : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si.

Penerbit : Nusa Media

Cetakan : I  Juni 2015, II September 2015

Tebal Buku : 201 halaman

Keadilan Bermartabat Perspektif  Teori Hukum

Buku yang berjudul “Keadilan 
Bermartabat Perspektif Teori 
Hukum” merupakan karya dari 
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., 

M.Si. Beliau merupakan anggota DKPP 
periode 2017-2022 yang telah dilantik 
pada 12 Juni 2017 lalu. Melalui buku 
tersebut, Prof Teguh membagikan 
gagasannya tentang keadilan berm-
artabat. Gagasan tersebut merupakan 
pemikiran alternatif di bidang hukum 
yang bersifat komprehensif, filosofis 
dan konseptual. Sehingga hasil kajian 
tersebut bisa dikategorikan sebagai 
teori yang baru yang disebut dengan 
teori keadilan bermartabat.

Menurut Prof. Teguh yang juga 
berprofesi sebagai dosen di Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW) ini. Teori 
keadilan bermartabat berbeda dengan 
teori hukum pada umumnya. Khususn-
ya teori dari St. Thomas Aquinas. Dalam 
teori keadilan bermartabat, memisah-
kan secara tegas antara keberadaan hu-
kum kedalam dua periode yaitu hukum 
sebelum periode adanya negara, dan 
setelah periode adanya negara.

Buku ini terbagi atas sepuluh bab. 
Diantaranya, dijelaskan dalam bab I 
tentang hakikat teori keadilan berm-
artabat bahwa teori keadilan bermarta-
bat sebagai ilmu hukum memiliki suatu 
skopa atau cakupan yang antara lain 
dapat dilihat dari susunan atau lapisan 
ilmu hukum yang meliputi filsafat 
hukum pada lapisan pertama. Kemu-
dian dilapisan kedua, teori hukum dan 
lapisan ketiga yakni dogmatik hukum. 
Lapisan keempat, hukum dan praktik 
hukum.

Bab II menjelaskan tentang tradisi 
penelaahan hukum dan praktik hukum. 
Dalam bab tersebut, Prof Teguh mem-
bukanya dengan penjelasan bahwa 
teori keadilan bermartabat tidak hanya 

bekerja dengan memperhatikan bahan 
hukum, utamanya yaitu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
dalam suatu sistem hukum. Namun, 
juga menelaah filsafat, teori, dogma 
serta doktrin dalam hukum dan praktik 
hukum yang berlangsung dalam sistem 
hukum positif.

Buku dengan ketebalan 201 hala-
man ini juga membahas landasan dari 
pemikiran teori keadilan bermartabat 
pada bab III. Kemudian dalam Bab IV 
dibahas tentang fungsi teori hukum 
, perspektif teori keadilan bermarta-
bat. Buku ini juga membahas tentang 
Pancasila sebagai dasar teori keadilan 
bermartabat dalm bab V. 

Kemudian dalam bab VI dijelaskan 
tentang teori keadilan bermartabart, 
nilai dan pendekatan. Dalam bab terse-
but, disebutkan bahwa setiap teori itu 
sejatinya adalah “alat”. Artinya setiap 
teori yang dibangun selalu berorientasi 

kepada nilai kemanfaatan untuk manu-
sia dan masyarakat. Sehingga, sebagai 
teori, maka hakikatnya teori keadilan 
bermartabat itu adalah suatu alat.

Dalam bab VII, Prof. Teguh me-
maparkan tentang keadilan sebagai 
tujuan dan moralitas sistem hukum. Da-
lam bab ini, dipaparkan definisi tentang 
keadilan, dari beberapa ahli, diantaran-
ya adalah Ulpianus yang menyebutkan 
keadilan adaah kemauan yang bersifat 
tetap dan terus menerus untuk mem-
berikan kepada setiap orang apa yang 
semestinya, untuknya.

Tidak hanya membahas definisi, 
penulis juga memperdalam kajian 
dalam buku ini dengan memaparkan 
refleksi hukum terhadap aliran teori 
pada bab VIII. Konsepsi hukum dalam 
teori keadilan bermartabat dalam bab 
IX. Serta mengemukakan the rule of 
law, rechtsstaat, dan negara hukum 
dalam bab X.  g                    

Irmawanti

Setiap teori 
yang dibangun 

selalu berorientasi 
kepada 

nilai kemanfaatan 
untuk manusia 

dan masyarakat
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Sidang perdana Anggota DKPP RI periode 2017-2022 yang dipimpin 
Ketua Majelis Harjono, dan Anggota Majelis Ida Budhiati, Alfitra 
Salam, dan Prof. Muhammad.

Teradu pada perkara 102/DKPP-PKE-VI/2017, Samahuddin, 
Hairansyah, Nur Kholis Majid, Masyithah Umar, Sarmuji selaku 
ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggota DKPP Teguh Prasetyo bersama Ketua Bawaslu RI dalam 
rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan 
Pemilu, Senin (10/7), bertempat di Ruang Rapat Pansus B Gedung 
Nusantara II Lantai 3, Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta antara 
Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan stake holders kepemiluan.

Sidang dugaan pelanggaran Kode etik yang perdana bagi DKPP 
Periode 2017-2022 dengan Perkara nomor 102/DKPP-PKE-VI/2017. 
Bertempat di ruang sidang DKPP, Rabu (19/7/2017).

Rapat verifikasi materiel pada 18 Juli 2017 di Rapat DKPP, pukul 
14.00 WIB. Ini merupakan rapat perdana yang dilakukan oleh 
Anggota DKPP periode 2017-2022 bersama Bagian Administrasi 
Pengaduan.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono                        
(bersama Anggota Bawaslu Moch Afiffudin (berbaju batik) men-
dampingi Ketua KPU RI Arif Budiman (kedua dari kiri) dan Anggota 
KPU Hasyim Asyari dalam peluncuran Sistem Informasi Data Pemi-
lih (Sidalih) yang dirilis oleh KPU RI, Selasa (11/7/2017).
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