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Sebagai bentuk upaya DKPP dalam 
merefleksikan perjalanan lima tahun 
kelembagaan, DKPP menjalin kerja- 
sama dengan perguruan tinggi. Ini- 

siatif kegiatan ini didasarkan atas rekomen-
dasi Lokakarya Pengembangan Etika Mela-
lui Perguruan Tinggi yang diselenggarakan 
oleh DKPP di akhir tahun 2016. Asas efek-
tivitas, kontinuitas, dan  manfaat dalam 
perencanaan dan penyusunan program 
atau kegiatan menjadi pertimbangan utama 
DKPP dalam menetapkan program kajian/
riset mengenai etika penyelenggara Pemilu 
ini dilaksana- kan pada tahun anggaran 
2017. Tujuannya agar publik mendapatkan 
informasi dan pengetahuan mengenai 
sejumlah isu dalam khazanah kepemiluan, 
khususnya yang berkaitan dengan etika 
penyelenggara Pemilu di Indonesia

Kerjasama ini penting dilakukan terus 
menerus mengingat peran strategis per- 
guruan tinggi dalam mengenalkan dan 
menyebarluasan nilai-nilai etika dalam 
penyelenggaraan Pemilu sebagai salah 
satu dasar pengembangan etika kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Juga  karena 
manfaatnya bagi pengetahuan dan demo- 
krasi. Dunia kampus adalah tempat belajar 
mengajar sekaligus pembentuk karakter 
anak bangsa. Bahkan menurut Ketua DKPP 
Prof. Jimly Asshiddiqie, tokoh nasional 
di negeri ini mayoritas dilahirkan dari 
perguruan tinggi.

Enam perguruan tinggi adalah Universi- 
tas Udayana (Unud) Bali, Universitas Indo-
nesia (UI) Jakarta, Universitas Trisakti 
(Usakti) Jakarta, Universitas Terbuka (UT), 
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) 
Banten dan Lembaga Ilmu pengetahuan 
Indonesia (LIPI).  

Hal ini sesuai dengan salah satu isi dari
Tri Dharma Perguruan Tinggi pada poin 
kedua yakni Penelitian dan Pengembangan. 
Salah satu visi dari perguruan tinggi adalah 
melahirkan orang-orang yang memiliki 
semangat juang yang tinggi, diri yang 
selimuti pemikiran-pemikiran yang kritis, 
kreatif, mandiri, inovatif. 

Riset pengembangan etika dilakukan 
melalui lima tahap. Dimulai dari Rapat Koor- 
dinasi Pengembangan Riset Etika Penye- 
lenggaraan Pemilu Maret 2017, Rapat Meto- 
dologi April 2017, Forum Group Diskusi pada 
bulan Mei 2017, Seminar Hasil Penelitian 
yang digelar pada minggu kedua dan ketiga 
bulan Mei 2017 dan terakhir Diseminasi Hasil 
Riset Etika minggu keempat Mei 2017.

Sejumlah tema penelitan diangkat oleh 
perguruan tinggi dan LIPI dan sejumlah 
rekomendasi pun dihasilkan dari penelitian 
tersebut. Dalam praktik kepemiluan di 
Indonesia, penegakan kode etik baru ber- 
laku kepada penyelenggara Pemilu yang 
ditegakkan oleh DKPP. Selama ini masya-
rakat hanya mengang-gap yang perlu 
diperhatikan untuk menghasilkan Pemilu 
berkualitas dan berintegritas adalah 
penyelenggaranya. Dalam praktiknya 
kemudian terbukti banyak sekali peserta 
terutama calon yang turut menyumbang 
pelanggaran kode etik. 

Penegakan kode etik kepada penye-
lenggara Pemilu telah banyak mewarnai 
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 
Rekomendasi yang dapat disimpulkan dari 
hasil penelitian ini adalah bahwa sumbang- 
an etika dalam pemilu sebagai kontribusi 
atas kualitas dan integritas penyelenggara- 
an Pemilu harus diatur. Dengan demikian 
cita-cita Pemilu dan demokrasi yang berin-
tegritas dapat diwujudkan. g                    

Sinergi DKPP dengan Perguruan Tinggi 
Untuk Pemilu Berintegritas
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DKPP Bangun Tradisi 
Tertib Melaporkan Hasil Kinerja Tiap Tahun

Rapat Ketua DPRD Kabupaten 
Jayapura dan Ketua Panitia Khu-
sus (Pansus) Pilkada Kabupaten 

Jayapura beserta anggota mengadakan 
audiensi dengan DKPP, Selasa (23/5). 
Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie me-
nerima langsung rombongan didampingi 
Kasubbag Penerimaan Registrasi Pen-
gaduan Fery Yanuar Martedi, Kasubbag 
Analisis dan Verifikasi Wilayah I Titis 
Adityo Nugroho dan Kasubbag Analisis 
dan Verifikasi Wilayah II Arif Ma’ruf.

Edison Awoitauw, Ketua DPRD 
Kabupaten Jayapura, menjelaskan 
maksud kedatangannya beserta 
legislatif Kabupaten Jayapura yang juga 
didampingi oleh anggota DPRP Papua 
berkaitan dengan Pilkada di Kabupaten 
Jayapura yang harus dilakukan 
Pemungutan Suara Ulang dan disertai 
laporan pelanggaran kode etik yang 
diadukan ke DKPP. 

“Tujuan utama kedatangan 
kami bersama pansus Pilkada, ingin 
mendengar secara langsung penjelasan 
dari Pak ketua DKPP mengenai Pilkada 
Jayapura yang berujung ke DKPP,” terang 
Edison. 

Edison melanjutkan masyarakat 
Kabupaten Jayapura sedang menunggu 
hasil putusan DKPP terkait dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan 
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penyelenggara Pemilu di Kabupaten 
Jayapura. Mengenai Pansus Pilkada 
Jayapura sendiri dibentuk tanggal 18 April 
2017 sebagai tindaklanjut atas aspirasi 
elemen masyarakat yang ada di Jayapura 
yang menuntut agar proses Pilkada dapat 
dijalankan sekaligus untuk menghindari 
potensi konflik.

“Kedatangan kami untuk mendengar 
langsung jawaban DKPP. Karena opini 
yang berkembang dimasyarakat apakah 
setelah putusan DKPP, pemungutan suara 
ulang tetap berjalan atau tidak, apa pleno 
rekapitulasi penetapan suara dilanjutkan 
untuk 17 distrik yang di rekomendasikan 
untuk PSU ulang,” ujar Yanto Eluay selaku 
Ketua Pansus Pilkada Jayapura.

Sebagaimana diketahui permasalahan 
Pilkada Jayapura dikarenakan adanya 
rekomendasi Panwaslu Kabupaten 
Jayapura untuk melakukan pemungutan 
suara ulang (PSU) di tujuh belas distrik. 
Rekomendasi PSU tersebut yang akhirnya 
dipermasalahkan dan kemudian diadukan 
ke DKPP dengan Teradu KPU dan 
Panwaslu Kabupaten Jayapura. Pokok 
permasalahan lain yang didalilkan ialah 
ketidaknetralan dalam menjalankan tugas 
dan masalah rekrutmen petugas KPPS 
dan PPD.

Ketua DKPP menyambut baik 
kedatangan legislatif Kabupaten Papua 

yang juga didampingi DPRP Papua dan 
menyampaikan perkara etik Pilkada 
Jayapura sudah masuk dalam kategori 
prioritas. Sidang pemeriksaan yang kedua 
akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. 

“Sidang pemeriksaan Pilkada Jayapura 
sebenarnya sudah selesai. Namun 
kedua pihak, Pengadu dan Teradu, 
tetap meminta saksi-saksi yang mereka 
hadirkan untuk didengar kesaksiannya, 
maka dijadwalkan untuk sidang 
pemeriksaan kedua,” jelas Prof. Jimly.

Prof. Jimly juga mengingatkan 
bahwa tugas DKPP ialah mengawasi 
etika perilaku aparat penyelenggara 
Pemilu sehingga proses di DKPP 
tidak mempengaruhi berjalannya 
Pilkada karena tugas DKPP. Sebab itu 
pelaksanaan Pilkada diharapkan dapat 
dilanjutkan sesuai dengan agenda yang 
sedang berjalan. 

Berdasarkan informasi dari Sekretariat 
DKPP, pada sidang pemeriksaan pertama 
(12/5) telah didengarkan kesaksian dari 10 
orang saksi dari kedua belah pihak. Akan 
tetapi pihak Pengadu maupun Teradu 
tetap ingin saksi-saksi yang lain didengar 
kesaksiannya, karena tiap-tiap pihak 
menghadirkan saksi sejumlah 26 orang 
sehingga jika dijumlah total saksi adalah 
52 orang. Sidang pemeriksaan selanjutn-
ya dijadwalkan tanggal 31 Mei 2017. g                    

Prasetya Agung N

Dipenghujung masa bakti periode 
2012-2017, Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

menyerahkan laporan tahunan ke istana, 
Rabu (31/5). Ketua DKPP Prof. Jimly 
Asshiddiqie bersama dengan anggotanya 
Valina Singka Subekti, Sekjen DKPP Gu-
nawan Suswantoro, dan Kabiro Admin-
istrasi DKPP Ahmad Khumaidi ditemui 
langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup 
di Ruang Kerja Wakil Presiden.

Ditemui usai pertemuan tersebut, Prof 
Jimly menuturkan bahwa kedatangan 
DKPP bermaksud untuk menyerahkan 
laporan tahunan Annual Report Tahun 
2017. Penyampaian laporan ini merupa-
kan rutinitas dari DKPP. Terhadap laporan 
tersebut, Prof Jimly menuturkan bahwa 
Wapres mengapresiasi kinerja DKPP.

“Wapres menyambut gembira lapor- 
an ini dan mengapresiasinya,” tutur Prof. 
Jimly.

Dalam kesempatan tersebut, ketua 
DKPP juga mengumumkan anggota ba- 
ru DKPP untuk kepemimpinan periode 
2017-2022 yang berasal dari unsur KPU 
dan Bawaslu.

“Lembaga DKPP terdiri dari tujuh 
orang, satu ex officio dari KPU, satu ex 

officio dari Bawaslu, dua dari pemerintah 
dan tiga dari DPR,“ jelas  Prof Jimly.

“Pertama, dari ex officio KPU sudah 
ada SK yang ditetapkan sebagai anggota 
DKPP yaitu Hasyim Asyari, Ph.D. Kedua, 
dari ex officio Bawaslu yang sudah 
ditetapkan sebagai anggota DKPP Dr. 
Dewi Pettalolo. Sedangkan lima lagi 
dari masyarakat, dua akan dipilih oleh 
Presiden dan tiga akan dipilih oleh DPR,” 

imbuhnya. 
Prof. Jimly juga menjelaskan bahwa 

masa baktinya beserta anggota DKPP 
lainnya akan berakhir pada 12 Juni 2017.
Sehingga, untuk lima anggota baru lainn-
ya akan segera diumumkan baik dari DPR 
RI maupun pemerintah se-bagai pihak 
yang berwenang dalam menentukan 
anggota DKPP yang menjadi perwakilan-
nya.  g Irmawanti

Pansus Pilkada Jayapura Audiensi dengan DKPP
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Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan 
Pemilu Berintegritas Melalui Riset Etika Pemilu

Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu (DKPP) dibentuk 
untuk menjaga integritas dan 
kredibelitas penyelenggara 

Pemilu. Ketentuan Pasal 1 angka 22 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu disebut-
kan bahwa Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DKPP, adalah lembaga yang bertugas 
menangani pelanggaran kode etik 
Penyelenggara Pemilu dan merupakan 
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
Pemilu. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 
ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 Ten- 
tang Penyelenggara Pemilihan Umum, 
DKPP memiliki tugas menerima peng- 
aduan dan/atau laporan dugaan adanya 
pelanggaran kode etik oleh Penyeleng-
gara Pemilu, melakukan penyelidikan 
dan verifikasi, serta pemeriksaan atas 
pengaduan dan/atau laporan dugaan 
adanya pelanggaran kode etik oleh 
Penyelenggara Pemilu, menetapkan 
putusan, dan menyampaikan putusan 
kepada pihak-pihak terkait untuk ditin-
daklanjuti. 

Untuk melaksanakan tugasnya ter- 
sebut DKPP diberi kewenangan se-
bagaimana dinyatakan dalam ketentu- 
an Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Ta-
hun 2011 yaitu memanggil Penyeleng-
gara Pemilu yang diduga melakukan pe-
langgaran kode etik untuk memberikan 
penjelasan dan pembelaan, memanggil 
pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain 
yang terkait untuk dimintai keterangan, 
termasuk untuk dimintai dokumen atau 
bukti lain,  dan memberikan sanksi 

kepada Penyelenggara Pemilu yang 
terbukti melanggar kode etik. 

Memperhatikan dinamika pelaksa- 
naan tugas DKPP sejak pembentukan- 
nya, ada sejumlah hal yang perlu men-
dapat perhatian dan perbaikan, antara 
lain mengenai kategorisasi tingkat pe- 
langgaran kode etik penyelenggara 
Pemilu, prosedur beracara di DKPP, 
sifat putusan DKPP, peluang banding 
atas Putusan DKPP, ruang lingkup dan 
cakupan kode etik penyelenggara 
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Pemilu, kualitas pelayanan kesekretari-
atan, dan lain sebagainya. 

Dalam kerangka itu, diperlukan ada- 
nya beragam kajian evaluasi yang di- 
lakukan melalui proses dan mekanisme 
yang dapat dipertanggungjawabkan se- 
cara ilmiah. Salah satu pilihannya ada-
lah melalui riset ilmiah dengan melibat-
kan kalangan akademisi. DKPP kemudi-
an melaksanakan rangkaian Lokakarya 

Perlu adanya 
beragam kajian evaluasi 

yang dilakukan melalui proses 
dan mekanisme yang dapat 

dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 

Salah satu pilihannya 
melalui riset ilmiah 
dengan melibatkan 
kalangan akademisi

Etika 21 s.d 13 Desember 2016. Dalam 
Lokakarya tersebut tersimpul beberapa 
rekomendasi yang salah satunya adalah 
Riset Pengembangan Etika Perguruan 
Tinggi. 

Ada enam perguruan tinggi dan satu 
lembaga penelitian yang terlibat dalam 
kegiatan riset etika DKPP. Keenam per-
guruan tinggi tersebut adalah Universi-
tas Indonesia, Universitas Diponegoro, 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 
Universitas Udayana, Universitas Terbu-
ka, dan Universitas Trisakti. Ditambah  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI). Rangkaian kegiatan dimulai dari 
acara Lokakarya Pengembangan Etika 
Melalui Perguruan Tinggi pada tanggal 
21-23 Desember 2016 bertempat di 
Hotel Padjajaran Suite, Bogor. DKPP 
mengundang 150 peserta dari 21 pergu-
ruan tinggi di Indonesia. 

Riset pengembangan etika dilaku-
kan melalui lima tahap. Tahap pertama 
adalah Rapat Koordinasi Pengembang- 
an Riset Etika Penyelenggaraan Pemilu 
pada 21-23 Maret 2017 di Hotel Savero 
Golden Flower, Bogor. Rakor ini bertu-
juan untuk melakukan koordinasi dalam 
rangka menginventarisasi kebutuhan 
subjek tema riset dan mengukur rele-
vansinya dengan upaya pengembangan 
kelembagaan dan peningkatan kinerja 
DKPP. Selain untuk menyediakan se- 
jumlah alternatif tema riset dengan 
tingkat relevansi yang memadai, se- 
kaligus menyusun rencana teknis pelak-
sanaan riset guna mendukung upaya 
pengembangan kelembagaan dan pe- 
ningkatan kinerja DKPP.  

Tahap kedua adalah rapat metodo- 
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tujuan, misalnya  (1) pengambilan 
keputusan, (2) needs assesment, (3) 
pengembangan produk atau program, 
(4) mengetahui kepuasan pelanggan, 
dan sebagainya.

Tahap keempat adalah seminar hasil 
penelitian yang digelar pada minggu 
kedua dan ketiga bulan Mei 2017. Per- 
guruan tinggi dan LIPI mempresentasi- 
kan hasil penelitian di kampus masing- 
masing dengan mengundang civitas 
akademika terdiri dari dosen, maha-  
siswa, dan stakeholder Pemilu. Anggota 
DKPP bertindak selaku penanggap 
dalam forum tersebut. Tujuan seminar 
hasil adalah untuk mengkoreksi kemba-
li hasil dari sebuah karya ilmiah untuk 
mengambil keputusan bersama demi 
kesempurnaan hasil.

Tahap kelima yakni Diseminasi Hasil 
Riset Etika Kerjasama DKPP dengan 

logi yang dilakukan pada bulan April 
2017. Masing-masing perguruan tinggi 
dan LIPI membahas metodologi yang 
sesuai dengan penelitian yang akan 
mereka lakukan. Misalnya Undip meng-
gelar rapat metodologi pada 26-28 April 
2017. Berdasarkan rapat ini, penelitian 
yang akan menggali dan meneliti ter-
kait kepuasan para pihak Teradu selama 
pelaksanaan Pemilukada 2017 yang per-
nah beperkara di DKPP menggunakan 
mix metodologi atau campuran yaitu 
kuantitiatif dan kualititatif.

Tahap ketiga adalah Forum Group 
Diskusi pada bulan Mei 2017. FGD ada- 
lah suatu proses pengumpulan data dan 
informasi yang sistematis mengenai 
suatu permasalahan tertentu yang 
sangat spesifik melalui diskusi kelom-
pok. Sebagai alat penelitian, FGD dapat 
digunakan sebagai metode primer 
maupun sekunder. FGD berfungsi se- 
bagai metode primer jika digunakan 
sebagai satu-satunya metode peneliti- 
an atau metode utama (selain metode 
lainnya) pengumpulan data dalam 
suatu penelitian. 

FGD sebagai metode penelitian se- 
kunder umumnya digunakan untuk me- 
lengkapi riset yang bersifat kuantitatif 
dan atau sebagai salah satu teknik 
triangulasi. Dalam kaitan ini, baik ber- 
kedudukan sebagai metode primer atau 
sekunder, data yang diperoleh dari FGD 
adalah data kualitatif. Di luar fungsinya 
sebagai metode penelitian ilmiah, Krue-
ger & Casey (2000: 12-18) menyebut-
kan, FGD pada dasarnya juga dapat di- 
gunakan dalam berbagai ranah dan 

Perguruan Tinggi dan LIPI pada 23-25 
Mei 2017. Acara puncak ini digelar di 
Hotel Grand Aston, Tanjung Benoa Bali. 
Diseminasi Hasil Kajian Etika Penye-
lenggara Pemilu dimaksudkan sebagai 
sarana penyebarluasan hasil kajian 
yang dilakukan oleh DKPP bekerjasama 
dengan enam perguruan tinggi dan LIPI 
kepada khalayak yang lebih luas. Tu-
juannya adalah agar publik mendapat-
kan informasi dan pengetahuan meng- 
enai sejumlah isu dalam khazanah ke- 
pemiluan, khususnya yang berkaitan 
dengan etika penyelenggara Pemilu di 
Indonesia.

Melalui diseminasi ini perguruan 
tinggi dan LIPI memaparkan hasil final 
riset mereka secara bergiliran. Beragam 
tanggapan dan masukan disampaikan 
oleh peserta dan juga anggota DKPP. 
Berikut judul riset dan rekomendasi:

No Universitas/LIPI Tema Riset Rekomendasi

1 Universitas Indonesia (UI) “Mendorong Kemandirian 
Penyelenggara Pemilu: 
Refleksi Peran DKPP RI 
Periode 2012-2017”;

• Pemetaan terhadap kerawanan pelanggaran etika ber-
dasarkan kluster wilayah. 

• Analisa perbandingan antara daerah yang rawan pelang-
garan dan tidak rawan. 

• Pelanggaran etika juga melibatkan tidak hanya Penye-
lenggara Pemilu. Aktor penting lain dalam penyelengga-
raan Pemilu seperti peserta Pemilu (kandidat) dan partai 
politik seharusnya masuk dalam objek pelaku yang harus 
dikenai sanksi;

• Merekomendasikan adanya standar/ kriteria dalam ben-
tuk rentang variasi pemberian sanksi dari paling ringan 
hingga paling berat.

2 Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa (UNTIRTA)

“Penguatan Kelembagaan 
DKPP Melalui Perluasan 
Subjek Peradilan Etik 
dalam Penyelenggaraan 
Pemilu di Provinsi Banten 
Tahun 2014-2017”;

• Pelanggaran etika yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu 
marak terjadi dan mendesak untuk dilakukan penegakan 
etika;

• Peserta Pemilu di Banten bersepakat bahwa penegakan 
etika mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
Pemilu;

• Kode etik yang bersifat universal bagi semua partai poli-
tik dan lembaga penegak kode etik yang juga universal 
dibutuhkan;

• Perluasan fungsi dan wewenang DKPP dalam arti juga 
menegakkan etika peserta Pemilu bisa diterima, hanya 
harus mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki 
DKPP serta irisan fungsi dan wewenang dengan Bawaslu.
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3 Universitas Diponegoro 
(UNDIP)

“Kepuasan Teradu Terha-
dap Pelayanan DKPP”

• Perlu perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih 
lemah yang terjadi pada pelayanan pihak Teradu pada 
Sekretariat Biro Administrasi DKPP khususnya menyang-
kut unsur-unsur kepastian pelayanan dan juga fasilitas 
pelayanan yang masih belum sangat memuaskan;

• Dalam Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 disebutkan  per-
sidangan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan di 
kantor KPU dan Bawaslu. Selama ini persidangan dilaku-
kan di Bawaslu provinsi, untuk itu sebagaimana dengan 
komposisi Panel Majelis,  lokasi persidangan sebaiknya 
juga dibuat silang.  Dalam hal dugaan pelanggaran kode 
etik dilakukan oleh jajaran KPU, persidangan dilak-
sanakan di kantor Bawaslu. Sebaliknya, dalam hal dugaan 
pelanggaran kode etik dilakukan oleh jajaran Bawaslu, 
persidangan dilaksanakan di kantor KPU;

• Pakaian seragam personil Sekretariat Biro Administrasi 
DKPP perlu dibedakan atau diberi tanda yang dengan 
mudah dilihat oleh pihak eksternal;

• Perlu ada penguatan kapasitas petugas untuk menge-
lola persidangan di daerah dengan keterbatasan jumlah 
personil;

• Meningkatkan kemanan paska pelaksanaan sidang 
DKPP;

• Melaksanakan kegiatan pelatihan pemahaman tata bera-
cara di DKPP kepada KPU/KPUD dan Bawaslu/Panwaslu.

4 Universitas Udayana 
(UNUD)

“Kontribusi Kearifan Lokal 
Bali bagi Perumusan Etika 
Penyelenggaraan Pemilu 
di Indonesia”;

• Kepada Penyelenggara dan Pengawas Pemilu hendaknya 
tetap memperhatikan dan atau menerapkan kearifan-ke-
arifan lokal dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. 
Mengambil nilai-nilai kearifan lokal untuk mengukur 
setiap tindakan yang dilakukan sebagai penyelenggara 
dalam upaya mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil;

• Kepada pemerintah dalam rangka penyusunan peraturan 
perundang-undangan  kepemiluan hendaknya menga-
dopsi nilai-nilai kearifan lokal Bali.

5 Universitas Trisakti “Analisis Yuridis Terhadap 
Putusan DKPP: Kajian 
Terhadap Keputusan KPU/
Bawaslu yang Digugat ke 
PTUN”;

Perlu dibangun Kesepahaman antara DKPP dengan Mah-
kamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang 
tertinggi, dengan maksud untuk membuat kesepakatan an-
tara DKPP dan MA, yang isinya PTUN tidak akan memeriksa 
gugatan terhadap Keputusan KPU/Bawaslu yang merupakan 
tindak lanjut Putusan DKPP. Kesepahaman tersebut dapat 
dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang 
diperuntukkan bagi seluruh tingkat Peradilan di bawah MA RI. 
Dengan demikian, upaya untuk menegakkan etika Penyeleng-
gara Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang LUBER 
dan JURDIL dapat terlaksana dengan bekerjanya Penyeleng-
gara Pemilu secara profesional dengan memperhatikan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

6 Universitas Terbuka (UT) “Persepsi Pemangku 
Kepentingan Terhadap 
Eksistensi DKPP”

• Menurut pemangku kepentingan bahwa keberadaan 
DKPP sebagai lembaga penegak kode etik berdampak 
sangat positif untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu 
yang berintegritas, sehingga keberadaannya sangat 
diperlukan dan perlu diperkuat;

• Perlu dikaji ulang rentang kewenangan DKPP sehingga 
kinerja lembaga akan lebih baik dan efektif serta dapat 
mendorong semakin berfungsinya lembaga Penyeleng-
gara Pemilu lainnya;

• Perlu dikaji untuk memperluas kewenangan DKPP tidak 
hanya menangani pelanggaran etika tetapi juga sengketa 
Pemilu;

• Perlu dikaji adanya mekanisme kontrol terhadap DKPP;
• Penataan ulang kelembagaan dengan kesekretariatan 

tersendiri sehingga lembaga akan berfungsi secara lebih 
mandiri.
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Pengenalan etika melalui perguruan 
tinggi sangat strategis. Dunia kampus 
adalah tempat belajar mengajar sekali- 
gus pembentuk karakter anak bangsa. 
Menurut Ketua DKPP Prof. Jimly As- 
shiddiqie, tokoh nasional di negeri ini 
mayoritas dilahirkan dari perguruan 
tinggi. Bagi Guru Besar Hukum Tata 
Negara Universitas Indonesia ini, pen- 
dekatan hukum bukanlah segala-gala- 
nya. Pendekatan hukum adalah upaya 
terakhir untuk menyelesaikan masalah. 
Untuk itu, saatnya memperkenalkan 

pendekatan etis untuk menyelesaikan 
persoalan bangsa ini, terutama untuk 
jabatan publik. Tujuannya tidak lain un-
tuk meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap institusi. 

Keberadaan DKPP sebagai lembaga 
penegak kode etik berdampak sangat 
positif untuk mendorong penyelengga-
raan Pemilu yang berintegritas, bagai- 
mana penyelenggara Pemilu menjalan- 
kan tupoksinya secara bertanggung-
jawab, memiliki integritas yang baik, 
akuntabilitasnya, dan beretika. DKPP 

Keberadaan DKPP 
sangat strategis, 

diperlukan dan 
harus diperkuat 

ke depannya 
demi Pemilu 

yang berintegritas

7 Lembaga Ilmu Penetahuan 
Indonesia (LIPI)

“Urgensi Penegakan Kode 
Etik Penyelenggaraan 
Pemilu dan 
Penyelenggara Negara”.

• Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar re-
sponden setuju agar ada upaya pencegahan penyimpan-
gan-penyimpangan berkaitan dengan etika tidak hanya 
bagi penyelenggara tetapi juga bagi peserta Pemilu yaitu 
partai politik dan kandidat.

• Sebagian besar responden mengusulkan agar ada 
perubahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara dan 
Penyelenggaraan Pemilu (DKP3). Alasannya, kasus-kasus 
pelanggaran etika sumbernya justru berasal dari perilaku 
peserta Pemilu dan kandidat ketimbang dari peserta 
Pemilu. DKP3 lebih dikehendaki diisi oleh orang-orang 
yang independen, tanpa unsur perwakilan dari pemerin-
tah dan partai politik.

• Kewenangan DKP3 tidak hanya mencakup pelanggaran 
etik Penyelenggara Pemilu tetapi juga mengadili pe-
langgaran-pelanggaran etika peserta Pemilu (partai dan 
kandidat).

• Sanksi yang dimiliki oleh DKP3 tidak hanya sanksi yang 
bersifat peringatan atau ringan, tetapi sanksi yang sangat 
berat yaitu mendiskualifikasi peserta Pemilu hingga pem-
bubaran partai politik.

• Keberadaan DKP3 menjadi bagian integrital (terpadu) 
satu atap kelembagaan dalam sistem integritas nasional.

• Cara pelembagaan dan/atau pengaturannya, menarik 
bahwa ternyata mayoritas responden survei menging-
inkan penegakan etik secara integratif, dalam arti berada 
dalam satu atap atau payung kelembagaan yang men-
cakup semua sub-aspek etika politik dan pemerintahan.
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lembaga yang bertugas menjaga ke- 
mandirian, integritas dan kredibilitas 
penyelenggara Pemilu, keberadaannya 
sangat penting terutama bagi demokra-
si yang berintegritas. Kerjasama ini me- 
rupakan bentuk kontribusi Perguruan 
Tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu 
yang berintegritas. Keberadaan DKPP 
sangat strategis, diperlukan dan harus 
diperkuat ke depannya demi Pemilu 
yang berintegritas. g                    

Diah Widyawati
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DKPP Apresiasi KPU Bengkulu Tengah

Teradu Ketua KPU Kab. Bengku-
lu Tengah (Benteng) atas nama 
Supirman mendapat apresiasi 
dari DKPP. Pasalnya, Teradu 

yang terjerat dugaan pelanggaran kode 
etik dengan perkara nomor 43/DKPP-
PKE-VI/2017 dan 44/DKPP-PKE-VI/2017 
itu tidak mau menerima honor dari 
peserta. 

Teradu diadukan oleh Raden Adnan 
selaku kuasa hukum dari M Sabri dan 
Naspian yang merupakan paslon Bupati 
dan Wakil Bupati Benteng nomor urut 
3. Teradu diadukan karena diduga telah 
berpihak dengan kehadirannya dalam 
acara pembekalan Tim Pemenangan 
Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ferry 
Ramli dan Sefty Feriyadi. 

Tudingan tersebut dibantah oleh 
Supirman. Dalam sidang pemeriksaan 
(1/4) lalu, dia menjelaskan bahwa ke-
datangannya adalah untuk memenuhi 
undangan sebagai narasumber. Dia 
juga menjelaskan bahwa acara yang 
dihadirinya bukanlah pembekalan tim 
pemenangan dan saksi pada 12 Januari 
2017 melainkan pembekalan saksi pada 
18 Januari 2017. Menguatkan keteran-
gannya, Supirman melampirkan fotoko-
pi surat undangan dari tim kampanye 
pasangan calon nomor urut 2 nomor 
027/SP-TIM/I/2017 tanggal 17 Januari 
2017. Selain itu, Supirman menjelaskan 
bahwa dia mengajak empat staf dalam 
kegiatan tersebut dan menolak untuk 
menerima honor dari peserta sebagai 
narasumber dalam kegiatan tersebut. 

Atas tindakan Supirman yang tidak 
mau menerima honor sebagai narasum-
ber, Ketua DKPP Prof. Jimly Ashiddiqie 
mengapresiasi tindakan tersebut usai 

dibacakannya putusan terhadap perka-
ra tersebut yang di gelar Rabu, (10/5) di 
ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 
Jakpus. 

“Kami mengapresiasi tindakan 
ketua KPU Kab. Bengkulu Tengah yang 
melakukan sosialisasi tapi tidak me-

nerima honor. Menurut peraturan kode 
etik, masih boleh menerima honor asal 
tidak melebihi aturan dari SBU (Standar 
Biaya Umum) dalam jangka waktu pal-
ing lama tiga jam,” ujar Prof. Jimly usai 
pembacaan putusan terhadap perkara 
tersebut. 

“Kasus yang terjadi di Benteng ini 
kami hargai dan kami jadikan contoh. 
Sekaligus berkaca pada kasus DKI, kami 
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ingin menghentikan, jangan lagi penye-
lenggara pemilu menerima honor dari 
peserta pemilu,” imbuhnya. 

Lebih jauh dijelaskan bahwa perihal 
tersebut sudah dimasukkan dalam pe-
rubahan kode etik. DKPP akan memba-
hasnya khusus dan segera dikonsulta-
sikan kepada pemerintah dan legislatif 
sebagai upaya memperbaiki integritas 
penyelenggara. 

Dalam sidang pembacaan putu-
san tersebut, ketua KPU Kabupaten 
Benteng dinyatakan direhabilitasi 
karena tidak terbukti melanggar kode 
etik penyelenggara pemilu. Begitu pun 
dengan ketua dan anggota Panwas 
Kab Benteng yang dapat membuktikan 
dirinya tidak bersalah dari tudingan 
tidak menindaklanjuti laporan pengadu 
tentang kampanye paslon nomor urut 
2 yang dibantu kepala Dinkes Kab. Ben-
teng melalui buku kesehatan ibu dan 
anak yang bersampul foto calon bupati 
Ferry Ramli. 

“DKPP menolak permohonan pen-
gadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi 
nama baik Teradu I Supirman selaku 
Anggota KPU Kabupaten Bengkulu 
Tengah sejak putusan ini dibacakan. 
Merehabilitasi nama baik Teradu II 
Haidir selaku Ketua Merangkap Anggo-
ta, Teradu III Albert Satya, dan Teradu 
IV Ali Oktada masing-masing sebagai 
Anggota Panwaslu Kabupaten Bengku-
lu Tengah sejak putusan ini dibacakan,” 
tutur Saut Hamonangan Sirait saat 
membacakan amar putusan. 

Selain Supirman, ketua dan anggota 
Panwas Kab Benteng atas nama Haidir, 
Albert, dan Ali Oktada sebagai juga 
dilaporkan sebagai Teradu. g                    

Irmawanti

DKPP 
mengapresiasi tindakan 

ketua KPU Kab. Bengkulu 
Tengah yang melakukan 
sosialisasi tapi tidak me-

nerima honor
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Ketua DKPP: Hukum Bukan Lagi Panglima

Komisi Yudisial bekerja sama 
dengan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu dan Ma-
jelis Permusyawaratan Rakyat 

menggelar Prakonferensi II Etika 
Berbangsa dan Bernegara di Auditori-
um Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, 
Jakarta, Kamis (4/5/2017), pukul 09.00 
WIB. Tema yang diangkat pada acara 
ini “Diskursus Integrasi Sistem Kode 
Etik dan Penegakannya. Hadir dalam 
kesempatan ini, Anggota DKPP Saut 
H. Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, 
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, 
Anggota KPU Hasyim As’ari sejumlah 
tamu undangan lain. 

Ketua Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie me-
nyampaikan pentingnya etika yang di-
installed dalam sistem etik kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pasalnya, 
saat ini pendekatan hukum tidak lagi 
efektif.  Saat ini, sudah tidak bisa lagi 
mengandalkan pendekatan hukum 
saja. 

 “Kalau kita sebagai orang hukum 
senang sekali mengatakan hukum 
adalah segala-galanya. Hukum adalah 
supremasi, komandan, dan panglima 
adalah hukum. Maunya begitu dalam 
harapan kita. Tetapi nyatanya tidak 
selalu demikian. Dalam praktik, politik 
sangat menentukan. Ini dibalik politik 
sudah ketahuan juga sekarang. Ekono- 
mi sebetulnya ada di belakang politik. 
Maka kalau begitu, hukum bukan 
panglima, jadi panglima itu adalah 
ekonomi, nyatanya begitu. Dan tren- 

nya di seluruh seperti itu Incoporated 
democracy atau  democratic 
incoporated,” ucapnya.  

Dia mencontohkan, kejadian ini tidak 
hanya di Indonesia, di Amerika Serikat 
juga begitu. Karena demokrasi semakin 
mahal, maka semakin membutuhkan 
modal. Karena itu, beban hukum berat 

Sanksi etika 
bukan untuk 

membalas kesalahan, 
tetapi bersifat 

mendidik 
terhadap pelanggar, 

sekaligus 
menjaga lembaga 

kepercayaan publik 
institusi. 

Institusi tetap jalan 
terus melayani 

tanpa harus terganggu

sekali. “Maka kita harus topang dengan 
berfungsinya sistem etika dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Hukum itu kalau mau kita bangun dan 
tegakkan, maka harus ditopong oleh 
sistem etika hukum yang berfungsi 
dengan baik. Sudah saat kita meng-
install sistem etika ke negara secara 

fungsional,” jelas Jimly.
Dia menyatakan, sanksi dalam 

pendekatan hukum hanya sekedar 
menghukum, sedangkan etika tidak 
hanya memberikan sanksi tapi lebih 
bersifat mendidik. “Sanksi etika bukan 
untuk membalas kesalahan, tetapi 
bersifat mendidik terhadap pelanggar, 
sekaligus menjaga lembaga kepercaya-
an publik institusi. Institusi tetap jalan 
terus melayani tanpa harus terganggu,” 
katanya.       

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial  
Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, 
zaman Orde Baru sudah ada instrumen 
dalam penegakan kode etik, yaitu 
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 ten- 
tang Eka Prasetya Pancakarsa atau 
Pedoman Penghayatan dan Peng-
alaman Pancasila (disingkat P4). Tetapi 
sayangnya, TAP MPR tersebut sudah 
dicabut karena terlalu Jawa sentris. 
“Nah, bagaimana kita merumuskan 
etika secara bersama-sama menjadi 
tantangan kita semua,” katanya.

Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Zulkifli Hasan menyampaikan 
bahwa penegakan kode etik berbangsa 
dan bernegara memang diperlukan.  
Hal ini selaras dengan tujuan negara 
sebagaimana tujuan negara. 

Usai sambutan, dilanjutkan 
dengan diskusi  dengan narasumber 
Prof. Dr. Maruar Siahaan, mantan 
Hakim MK,  Romo Dr. Andang L. 
Binawan (akademisi), M Busyro 
Muqoddas, S.H., M.Hum, mantan Ketua 
KY RI. g

Teten Jamaludin
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Putusan DKPP Mei 2017: 
Tiga Diberhentikan Tetap, Lima Diberhentikan Sementara, 

69 Direhabilitasi, dan 23 Diperingatkan

DKPP menggelar sidang dengan 
agenda pembacaan 21 putu-
san, pada Rabu (10/5) dalam 
waktu yang berbeda. Seban-

yak 10 Putusan pada pukul 10.00 WIB 
dan pembacaan 21 Putusan pada pukul 
14.00 WIB.  

Mereka yang diberhentikan adalah 
Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten 
Tolikara, Papua, Yuliper Jordan Penina 
Yikwa, Abini Kogoya, dan Melianus 
Mayoba. Penyelenggara Pemilu yang 
diberhentikan sementara, ketua dan 
anggota KPU Kabupaten Tolikara. Mer-
eka divonis telah melanggar kode etik 
penyelenggara Pemilu sesuai dengan 
tingkat pelanggarannya.

Perkara yang diputus: Panwas Kota 
Gorontalo, Panwas Kabupaten Mesuji, 
PPK Danurejan, Yogyakarta, PPK Gon-
dokusuman, Yogyakarta, PPK Umbul-
harjo, Yogyakarta,  KPU dan Panwaslih 
Kabupaten Bengkulu Tengah, KPU Kota 
Tebing Tinggi, KPU Kabupaten Lem-
bata, KPU Kab. Buru, KPU Kabupaten 
Flores Timur. Sepuluh putusan tersebut 
dibacakan pada pukul 10.00. 

Sedangkan yang dibacakan pada 
pukul 14.00 WIB: Putusan KPU Ka-
bupaten Jepara,  KPU dan Panwaslih 
Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPU dan 
Panwaslih Kabupaten Kampar, Panwas-
lih Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi 
Aceh, KPU dan Bawaslu Provinsi Goron-
talo, KIP dan Panwaslih Kabupaten 
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Aceh Timur, Bawaslu Provinsi Sulawesi 
Tengah, KPU Kabupaten Boalemo, Pan-
waslih Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Semua pengaduan telah 
diproses dan perkara 

yang layak sidang 
sudah diperiksa dan 

diputus dalam sidang ini

KPU dan Panwaslu Kabupaten Tolikara.
Dari 21 putusan yang dibacakan, 

sebanyak 69 penyelenggara pemilu 
direhabilitasi nama baiknya,  dan 23 
penyelenggara Pemilu dijatuhi sanksi 
peringatan. “Putusan DKPP bersifat 
final dan mengikat,” kata Ketua DKPP 
Jimly Asshiddiqie. 

Selaku Ketua Majelis Jimly Asshid-
diqie, dan Anggota Majelis Nur Hidayat 
Sardini, Saut H. Sirait, Endang Wihda-
tiningtyas, Valina Singka Subekti, Ida 
Budhiati. Sidang berlangsung di Ruang 
Sidang DKPP, Jakarta, dan disiarkan 
melalui video confrence di kantor 
Bawaslu provinsi terkait.                    

Teten Jamaludin
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Ketua DKPP: Perguruan Tinggi Punya Peran 
Strategis dalam Penyebarluasan Etika

Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP), 
Rabu (24/5), menggelar acara 
diseminasi (pemaparan) hasil 

penelitian etika bersama tujuh lemba-
ga yakni enam perguruan tinggi dan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI). Acara bertema “Disemina-
si Hasil Penelitian dan Kajian Etika 
Kerjasama DKPP dengan Perguruan 
Tinggi dan LIPI”, dilaksanakan di Hotel 
Grand Aston, Nusa Dua, Bali. Acara ini 
merupakan kerja sama DKPP dan tujuh 
lembaga tersebut. Enam perguruan 
tinggi adalah Universitas Udayana Bali, 
Universitas Indonesia Jakarta, Universi-
tas Trisakti Jakarta, Universitas Terbuka, 
Universitas Diponegoro Semarang, 
dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
Banten.

Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie 
dalam sambutannya menyebut acara 
ini sebagai hal yang sangat penting. Dia 
berharap kerjasama dengan perguruan 
tinggi terus menerus dilakukan. Etika 
kepemiluan dan etika secara umum 
sudah seharusnya disebarluaskan ke 
masyarakat melalui perguruan tinggi.

“Apa yang kami lakukan selama 
lima tahun insya Allah sangat banyak 
manfaatnya buat ilmu pengetahuan 
dan demokrasi. Perguruan tinggi sangat 
strategis dalam penyebarluasan,” 
ungkapnya. 
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Prof. Jimly optimistis, gagasan 
tentang etika ini pada saatnya akan 
diterima oleh masyarakat. Selama ini, 
menurutnya, etika masih dianggap 
sebagai urusan privat dan belum 
dianggap sebagai kebutuhan untuk 
mengatur kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Untuk itu, penyebarluasan 
tentang pentingnya etika harus terus 
dilakukan. 

“Suatu ide bisa saja berasal dari satu 
orang. Dia baru bisa berpengaruh kalau 
sudah menjadi diskursus. Makanya 
perlu diseminasi seperti ini,” ujar dia.

Guru Besar Hukum Tata Negara 
UI ini berpandangan bahwa semua 
kerja kita adalah ibarat buku yang 
dapat dibaca oleh siapa pun. Indonesia 
dengan segala kompleksitasnya 
juga merupakan buku yang perlu 
dipelajari terus menerus. Makanya, 
dalam setiap kesempatan yang 
bisa mempertemukan orang dari 
berbagai daerah harus saling berbagi 
pengetahuan (sharing). 

“Kita sedang membangun perad-
aban dari tahap ke tahap. Kita bangsa 
terbesar keempat di dunia dari segi 
penduduk. Semua kerjaan kita paha-
mi sebagai buku. Mari menyumbang 
peradaban bagi bangsa dan negara,” 
tuturnya. g

Arif Syarwani

Apa yang kami lakukan selama lima tahun 
insya Allah sangat banyak manfaatnya 
buat ilmu pengetahuan dan demokrasi. 
Perguruan tinggi sangat strategis dalam penyebarluasan.
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Pancasila Dalam Proses Penegakan Hukum
Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Keseimbangan antara kebebasan dengan keadilan, dan 
kekuasaan dengan kendali dan 

keteraturan inilah yang akan menghasilkan keseimbangan 
yang mempersatukan, 

sehingga cita-cita kemerdekaan dan tujuan bernegara 
dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. 
Karena itu, setiap aparat penegak hukum 

hendaklah menyadari dengan benar 
bahwa yang harus ditegakkan dalam negara hukum 

bukan hanya kertas-kertas peraturan secara tekstual, 
tetapi adalah keadilan, 

yaitu keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila

P
enegakan Hukum mengand-
ung makna formil sebagai 
prosedur untuk menjamin 
tegaknya peraturan perun-

dang-undangan, dan sekaligus 
makna materiil dalam arti upaya 
menegakkan nilai-nilai keadilan 
sebagai roh yang terdapat dalam 
aneka norma hukum. Upaya pen-
egakan norma hukum dapat berupa 
langkah-langkah untuk menjamin 
tegaknya norma hukum itu (i) dalam 
penjabaran norma pelaksanaan se-
bagaimana tercermin dalam norma 
hukum yang lebih rendah atau lebih 
operasional, dan (ii) pelaksanaan 
atau penerapan norma hukum itu 
berupa tindakan-tindakan nyata da-
lam peristiwa hukum yang konkret. 
Undang-Undang sebagai produk 

legislatif (legislative act), misalnya, 
dapat dilaksanakan melalui pera-
turan pelaksanaan oleh eksekutif 
atau ‘executive act’, dan dapat pula 
dijalankan dalam tindakan praktik 
melalui ‘executive action’. 

Dengan demikian, Undang-
Undang dilaksanakan dengan 
membentuk Peraturan Pemerintah 
sebagai pelaksanaannya, dan deng- 
an menjalankan kegiatan kenegara- 
an atau pemerintahan yang ditentu- 
kan oleh UU. Jika dalam kedua 
jenis pelaksanaan norma hukum 
berdasarkan UU terdapat pelang- 
garan atau penyimpangan, maka 
di setiap negara hukum modern, 
selalu disediakan mekanisme untuk 
menindaknya atau menyelesaikan 
penyimpangan yang terjadi me-

lalui proses hukum, baik melalui 
peradilan (in-court settlement) 
atau pun melalui mekanisme luar 
pengadilan (out of court settlement). 

Upaya penegakan hukum dan 
keadilan harus dipahami sebagai 
upaya untuk memastikan (i) bahwa 
setiap norma hukum terjabarkan 
secara benar dalam peraturan-
peraturan pelaksanaan yang lebih 
rendah dan lebih operasional, dan 
(ii) bahwa setiap norma hukum 
diterapkan dan dijalankan secara 
benar dalam bentuk tindakan dalam 
peristiwa-peristiwa hukum yang 
konkrit dalam praktik. Jika terjadi 
pelanggaran, mekanisme hukum 
yang tersedia harus merespons 
dan bertindak dengan efektif untuk 
melakukan koreksi dan sekaligus 
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Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Ketua DKPP RI

mencegah agar pelanggaran serupa 
tidak terjadi lagi di masa-masa 
selanjutnya. 

Keadilan Berdasarkan Pancasila 

Menegakkan hukum pada pokok- 
nya merupakan menegakkan nilai- 
nilai keadilan, bukan sekedar me- 
negakkan peraturan tertulis yang 
bersifat tekstual, formal, positivistik 
dan mekanistik. Yang harus ditegak- 
kan tidak lain adalah keadilan se- 
bagai roh dari setiap norma hukum. 
Tegaknya keadilan hukum menjadi 
jaminan bagi perwujudan nilai-nilai 
kemanusiaan yang adil dan ber- 
adab sebagai sila kedua Pancasila, 
dan sekaligus dalam rangka me-
wujudkan sila kelima Pancasila, 
yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia yang sifat 
dan dimensinya lebih luas daripada 
sekedar keadilan hukum. Bahkan, 
keadilan itu berkaitan erat dengan 
penjabaran konkret dari nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, sila per-
tama dan utama Pancasila. Karena 
itu, setiap putusan pengadilan selalu 

diawali dengan kalimat, “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. 

Nilai-nilai keadilan inilah yang 
akan menjadi pengimbang sila 
kerakyatan yang biasa dipahami 
sebagai prinsip demokrasi Panca- 
sila yang memberikan ruang 
kebebasan bagi individu rakyat 
yang berdaulat. Keseimbangan 
antara kebebasan dengan keadilan, 
dan kekuasaan dengan kendali 
dan keteraturan inilah yang akan 
menghasilkan keseimbangan yang 
mempersatukan, sehingga cita-cita 
kemerdekaan dan tujuan bernegara 
dapat diwujudkan sebagaimana 
mestinya. Karena itu, setiap 
aparat penegak hukum hendaklah 
menyadari dengan benar bahwa 
yang harus ditegakkan dalam 
negara hukum bukan hanya kertas-
kertas peraturan secara tekstual, 
tetapi adalah keadilan, yaitu ke- 
adilan berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila. 

Bahkan, pembedaan antara 
formalitas aturan hukum tertulis 

dengan cakupan nilai keadilan yang 
dikandung juga terdapat dalam 
bahasa Inggeris sendiri. Dalam 
literature hukum, biasa diadakan 
pembedaan antara ‘the rule of law’ 
versus ‘the rule of just law’ atau 
dalam istilah ‘the rule of law and not 
of man’ versus istilah ‘the rule by 
law’ yang berarti ‘the rule of man by 
law’. Dalam istilah ‘the rule of law’, 
terkandung makna pemerintahan 
oleh hukum, tetapi bukan dalam 
artinya yang formal, melainkan 
mencakup pula nilai-nilai keadilan 
yang terkandung di dalamnya. 
Karena itu, digunakan istilah ‘the 
rule of just law’. Istilah ‘the rule of 
law and not of man’ dimaksudkan 
untuk menegaskan bahwa pada 
hakikatnya pemerintahan suatu 
negara hukum modern harus di-
dasarkan oleh hukum, bukan oleh 
orang. Istilah sebaliknya adalah 
‘the rule by law’ yang dimaksudkan 
sebagai pemerintahan oleh orang 
yang menggunakan hukum sebagai 
alat kekuasaan belaka. g
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Rabu (31/5/2017) merupakan 
sidang terakhir Dewan Kehor- 
matan Penyelenggaraan Pemilu 
periode 2012-2017 dalam me- 

meriksa atas dugaan pelanggaraan 
kode etik penyelenggara Pemilu. Se-
lanjutnya tongkat estafet akan diserah-
kan kepada ketua dan anggota DKPP 
periode 2017-2022.    

“Kami akan mengakhiri masa jabat-
an pada tanggal 12 Juni 2017, jadi ini 
merupakan sidang terakhir kami ber-
sidang bersama Tim Pemeriksa Daerah 
(TPD, red),” kata ketua majelis Nur 
Hidayat Sardini saat memimpin sidang 
kode etik ketua KPU Kabupaten Buton 
Selatan pada pukul 14.00. Sidang ini 
melalui video conference. Ketua majelis 
berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan 
M.H. Thamrin, Jakarta, dan TPD serta 
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pihak berperkara berada di Kantor 
Bawaslu Sulawesi Tenggara. 

Pengadu I, La Una Ismail, Gafarudin 

dari Aliansi Masyarakat Buton Selatan, 
dan Robiatin Adawiyah serta Ibrahim 
Azis sebagai Pengadu II kuasa dari 

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Buton Selatan Laode Budi Utama dan 
Laoda Abdul Manan. 

Sementara itu, Putusan terakhir di- 
bacakan pada Rabu 10 Mei 2017. Pem-
bacaan Putusan dilaksanakan dalam 
dua sesi. Sesi pertama, pada pukul 
09.30 WIB. Perkara yang diputus: Pan- 
was Kota Gorontalo, Panwas Kab 
Mesuji, PPK Danurejan, Jogjakarta, 
PPK Gondokusuman, Jogjakarta, PPK 
Umbulharjo, Jogjakarta, KPU dan 
Panwaslih Kab. Bengkulu Tengah, KPU 
Kota Tebing Tinggi, KPU Kab. Lembata, 
KPU Kab. Buru, KPU Kab. Flores Timur. 

Selanjutnya, pada pukul 14.00 WIB 
dilanjutkan dengan pembacaan 10 
putusan. Yaitu: KPU Kab. Jepara, KPU 
dan Panwaslih Kab. Hulu Sungai Utara, 
KPU dan Panwaslih Kab. Kampar, 
Panwaslih Prov. Aceh, Panwaslih 
Prov. Aceh, KPU dan Bawaslu Prov. 
Gorontalo, KIP dan Panwaslih Kab. 
Aceh Timur, Bawaslu Prov. Sulawesi 
Tengah, KPU Kab. Boalemo, Panwaslih 
Kab. Hulu Sungai Utara.

Ketua Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie 
saat memimpin sidang Putusan me-
nyampaikan bahwa tidak ada perkara 
pengaduan dugaan pelanggaran 
kode etik penyelenggara Pemilu yang 
menunggak. Semua pengaduan telah 
diproses dan perkara yang layak 
sidang sudah diperiksa dan diputus 
dalam sidang ini. “Jadi kami tidak 
memiliki hutang perkara saat kami 
meninggalkan tugas jabatan ini,” 
pungkasnya. g                  

Teten Jamaludin

Semua pengaduan telah 
diproses dan perkara 

yang layak sidang 
sudah diperiksa dan 

diputus dalam sidang ini
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Judul Buku : Mengawal Penegak Demokrasi 
Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP

Penulis : Gunawan Suswantoro

Penerbit : Erlangga

Cetakan : 2016

Tebal Buku : 284 halaman

Mengawal Penegak Demokrasi 
Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP

Buku yang ditulis oleh Gunawan 
Suswantoro ini merupakan pen- 
jelasan dan penggambaran secara 

utuh mengenai kiprah Bawaslu sebagai 
pengawal demokrasi prosedural di 
Indonesia. Buku yang diberi judul 
“Mengawal Penegak Demokrasi Dibalik 
Tata Kelola Bawaslu & DKPP” dapat 
dijadikan sebagai referensi tata kelola 
lembaga negara yang dapat ditiru oleh 
kementerian, lembaga negara, maupun 
lembaga pemerintahan lainnya. 

Prof. Jimly Asshiddiqie selaku ketua 
DKPP menilai positif hadirnya buku 
ini ditengah kesibukan Gunawan yang 
selain berperan sebagai Sekjen Bawaslu 
juga sebagai Sekjen DKPP. Dijelaskan 
Prof. Jimly dalam pengantar buku ini 
bahwa integritas sebuah lembaga  
negara ditentukan dari kualitas apa- 
ratur sipil negara dibelakangnya. 
Aparatur sipil negara yang berkinerja 
baik akan berbanding lurus dengan 
pencapaian lembaga negara tersebut 
dalam mewujudkan tugas dan fungsi- 
nya. Bersama-sama dengan KPU dan 
DKPP, Bawaslu menjadi tiang penyang-
ga tegaknya demokrasi di Indonesia. 
Ketiga lembaga penyelenggara pemilu 
ini berusaha bersinergi untuk menjamin 
terlaksananya pemilihan umum yang 
berkualitas.

Buku ini terdiri dari lima bab yaitu, 
pertama tentang jejak sejarah Bawaslu. 
Kedua tentang penataan organisasi 
dan ketiga tentang membangun kultul 

ideal. Untuk bab empat membahas 
tentang menginisiasi pengawas pemilu 
partisipatif dan bab kelima dibahas ten-
tang merekatkan relasi antarlembaga. 
Buku yang mengulas pengawasan se-
cara spesifik ini mendapat apresiasi dari 
ketua Bawaslu pertama yakni Dr. Nur 
Hidayat Sardini (NHS). Menurut NHS 
tidak banyak buku yang membahas 
tentang kepemiluan di Indonesia. Ter-
lebih yang membahas secara spesifik 
tentang pengawasan pemilu. Sehingga 
buku ini layak menjadi referensi teruta-
ma bagi pejabat dan staf di lingkungan 
Sekretariat Jenderal Bawaslu, karena 
merekam perjalanan lembaga sekretar-
iat Bawaslu dari masa ke masa.

Dalam prolog buku ini menjelaskan 
bahwa Bawaslu dilahirkan lewat per-
debatan. Pasca kejatuhan rezim orde 
baru, setiap kali pembahasan undang- 
undang pemilu keberadaan dari   
Bawaslu diperdebatkan. Ada pihak yang 
mendukung agar lembaga tersebut di- 
pertahankan, bahkan ada yang meng-
inginkan agar keorganisasisan lembaga 
pengawas diperkuat. Namun, pihak lain 
tidak sedikit yang mengusulkan agar 
lembaga pengawas ditiadakan. Meski-
pun demikian, keberadaan dari Bawaslu 
tetap dibutuhkan terbukti dengan di- 
ubahnya status panwas Kabupaten 
yang semula Ad Hoc menjadi per- 
manen.  g                    

Irmawanti

Buku ini layak 
menjadi referensi 

terutama bagi 
pejabat dan staf 

di lingkungan 
Sekretariat Jenderal 

Bawaslu, 
karena merekam 

perjalanan lembaga 
sekretariat Bawaslu 
dari masa ke masa
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Seminar hasil penelitian, kerjasama DKPP dengan Universitas 
Ageng Tirtayasa, Selasa (22/5) yang dihadiri langsung oleh anggota 
DKPP Dr. Valina Singka Subekti (kanan).

Pemeriksaan terhadap ketua dan anggota KPU serta Panwas Kab 
Seram Bagian Barat yang dipimpin langsung oleh anggota DKPP 
Nur Hidayat Sardini (tengah), Rabu (17/5).

Verifikasi materiil berkas aduan yang dipimpin oleh anggota DKPP 
Nur Hidayat Sardini dengan didampingi oleh Ida Budhiati dan 
Endang Wihdatiningtyas bersama dengan Tenaga Ahli dan jajaran 
sekretariat DKPP bagian administrasi pengaduan dan verifikasi, 
Jumat (12/5) bertempat di ruang rapat DKPP.

Anggota DKPP, Prof Anna Erliyana menanggapi diseminasi hasil 
penelitian yang bertempat di Grand Aston Bali, (22/5).

Pembacaan tata tertib persidangan, dengan Teradu ketua dan 
anggota KPU serta Panwas Kab Seram Bagian Barat, Rabu 17 Mei 
2017 bertempat di Bawaslu provinsi Maluku.

Prof Mahfud MD, silaturrahmi ke DKPP yang diterima langsung 
oleh ketua dan anggota DKPP di ruang kerja Prof Jimly Asshididqie, 
Selasa (30/5)
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