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Memiliki peran strategis 
dalam kepemiluan, mem-
buat DKPP tidak butuh 
waktu lama untuk menjadi 

pusat perhatian. Terlebih dengan 
inovasi peradilan kode etik terbuka 
yang diterapkan dalam pemeriksaan. 
Selain itu, sebanyak 871 perkara telah 
diselesaikan dengan baik tanpa tung-
gakan oleh DKPP. Sehingga, menjad-
ikan publik semakin percaya dengan 
kematangan DKPP dalam bekerja. 
Meskipun demikian, ada juga pi-
hak-pihak yang mencari kekurangan 
dari DKPP. Seperti, dinilainya DKPP 
mengalami kekosongan hukum kare-
na semenjak UU Nomor 7 Tahun 2017 
diundangkan, DKPP belum menyele-
saikan kode etik dan pedoman 
beracara. Sebagaimana perintah un-
dang-undang untuk menyusun kode 
etik dan pedoman beracara, DKPP 
diberikan tenggat waktu selama tiga 
bulan sejak anggota DKPP dilantik.

Banyak suara sumbang terhadap 
situasi yang dialami DKPP tersebut. 
Para pegiat pemilu bahkan men-
dorong DKPP untuk tidak men-

jalankan kewenangannya terlebih 
dahulu, hingga terbentuk kode etik 
dan pedoman beracara yang sesuai 
dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal 
itu kemudian diklarifikasi oleh Dr. 
Harjono, M.C.L selaku ketua DKPP. 
Pertama, DKPP tidak pernah men-
galami kekosongan hukum karena 
DKPP telah memiliki peraturan kode 
etik dan pedoman beracara yang tel-
ah disusun dan disahkan oleh anggota 
DKPP periode 2012-2017. Sehingga, 
selama peraturan DKPP tersebut 
belum dicabut berarti masih berlaku. 
Dapat digunakan sebagai pedoman 
DKPP dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya. Ia juga menjelaskan 
bahwa tidak ada perubahan sig-
nifikan. 

Kedua, ia menjelaskan bahwa 
DKPP tidak mengalami keterlam-
batan dalam penyusunan peraturan 
DKPP. Pasalnya, anggota DKPP peri-
ode 2017-2022 dilantik pada tanggal 
12 Juni 2017. Kemudian, UU Nomor 
7 Tahun 2017 baru resmi diundang-
kan pada 16 Agustus 2017. Terhadap 
kondisi tersebut, maka waktu efektif 
yang dimiliki DKPP hanya 25 hari. 
Padahal di undang-undang DKPP 
diperintahkan menetapkan Peratur-
an DKPP dengan jangka waktu tiga 
bulan setelah pelantikan. Kalau dalam 
bidang hukum, ada aspek retroaktif. 
Retroaktif itu boleh kalau ada ses-
uatu, tapi menjadi tidak boleh kalau 
itu membebankan. g                    

Menjawab Hiruk Pikuk Problem Estafet 
Dalam Peradilan Kode Etik
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DKPP Akan Fokus Sosialisasi

Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah tahun 2018 sudah me-
masuki tahapan. Sebanyak 171 
daerah yang akan melaksanakan 

hajatan lima tahunan ini. Dari jumlah 
tersebut ada 17 Pemilihan Gubenur dan 
Wakil Gubenur, 115 Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati, serta 39 Pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota.  

“Itu artinya, pemerintah akan menge-
luarkan biaya yang sangat besar,” kata 
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu Harjono saat melakukan kun-
jungan ke kantor Tempo Media Grup di 
Palmerah Barat, Jakarta, Selasa (12/9). Ini 
adalah kunjungan pertama ketua dan an-
ggota DKPP periode 2017-2022 ke media 
massa. Rencananya akan ada program 
lanjutan kunjungan DKPP ke sejumlah 
media. 

Dalam kunjungan kali perdana ini, Har-
jono ditemani oleh Anggota DKPP lain, 
Alfitra Salam, dan Prof. Teguh Prasetyo 
serta staf sekretariat Biro Administrasi 
Umum DKPP. Rombongan diterima 
oleh Sunudyantoro, redaktur utama 
Koran Tempo. Menurut Harjono, biaya 
demokrasi itu sangatlah mahal. Untuk 
itu, pelaksanaan haruslah berkualitas dan 
berintegritas. “DKPP akan mengawal 
pelaksanaan Pemilu yang berintegritas 
dan berkualitas,” sambungnya. 

Langkah yang bakal dilakukannya 
adalah melakukan sosialisasi penegakan 
kode etik penyelenggara Pemilu. Daer-
ah-daerah yang selama ini banyak pen-
gaduan ke DKPP akan menjadi prioritas 
utama dalam pelaksanaan sosialisasi ini. 
“Ini merupakan langkah pencegahan atau 
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preventif,” ujar dia. 
Mantan wakil ketua Mahkamah 

Konstitusi itu menambahkan, pihaknya 
mengubah paradigma bahwa banyaknya 
pengaduan yang masuk dan perkara yang 
diputus bukan lagi menjadi tolak ukur 
prestasi kinerjanya. Tolak ukur keber-
hasilan adalah pengaduan berkurang 
karena para penyelenggara Pemilu sudah 
mengerti dan paham akan etika. “Profesi 
memiliki kode etik. Kode etik melang-
kah terlebih dahulu daripada hukum,” 
ucapnya. 

Alfitra Salam menambahkan bahwa 
posisi  atau peran lembaganya dalam 
pelaksanaan Pemilu adalah sebagai 
quality control. Berdasarkan pengalaman 
DKPP dalam menangani pelanggaran 
kode etik penyelenggara Pemilu, pengad-

Warta DKPP

SEPTEMBER 2017 | NewsletterDKPP 3

uan yang masuk sebagian besar terkait 
dengan kelalaian dan profesionalisme dari 
penyelenggara Pemilu. Untuk itu, ia yang 
menangani bidang sosialisasi akan inten-
sive mengkampanyekan penegakan kode 
etik. Terlebih tantangan Pemilu ke depan 
itu jauh lebih rumit. Pasalnya, pelaksa-
naan Pemilu Nasional akan dibarengkan 
antara Pemilu Legislatif Pusat, Provinsi, 
Kabupaten, DPD, dan Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden. “Saya melihatnya 
tantangannya nanti di tempat pemung-
utan suara (TPS). Karena Pemilu nasional 
nanti, ada lima kotak suara. KPU dan 
Bawaslu mesti concern di tempat pemu-
ngutan suara (TPS, red). Dan menganti-
sipasi penumpukan calon pemilih di TPS 
pada pukul 11.00 siang,”katanya.  g                    

Teten Jamaludin

DKPP Upayakan Susun Organisasi 
Miskin Struktur Kaya Fungsi

Sekretariat DKPP membahas 
Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja (SOTK), pada hari Selasa 
(19/9). Hal tersebut, merupakan 

bentuk penyikapan atas diundangkannya 
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, teruta- 
ma ketentuan Pasal 162 yang berbunyi 
“Untuk mendukung kelancaran tugas dan 
wewenang DKPP, dibentuk sekretariat 
DKPP”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa 
Sekretariat DKPP tidak lagi melekat pada 
Sekretariat jenderal Bawaslu, sebagai- 
mana ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 115 
yang menyebutkan bahwa dalam melak-
sanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh 
sekretariat yang melekat pada Sekretariat 
Jenderal Bawaslu.

Dalam upaya penyusunan SOTK, 
Sekretariat DKPP juga telah melakukan 
konsultasi dengan KemenpanRB. Hadir 
Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksa-
naan Kebijakan Kelembagaan Polhukam 
dan Pemda, Nanik Murwati. Nanik mem-
berikan banyak masukan terkait dengan 
SOTK yang sedang disusun oleh DKPP, 
diantaranya struktur yang telah disusun 
oleh DKPP.

Ahmad Khumaidi , Kepala Biro Admin-
istrasi DKPP dalam sambutannya me- 
nyampaikan bahwa SOTK yang disusun 
berlandaskan pada prinsip miskin struktur 
kaya fungsi. “Perlu kami sampaikan 
bahwa dalam penyusunan SOTK ini kami 
menganut prinsip miskin struktur, kaya 
fungsi sebagaimana yang disampaikan 
oleh Ibu Nanik dalam konsultasi yang 
sudah kami lakukan sebelumnya dengan 

KemenpanRB,” jelasnya.
Pada pembahasan SOTK yang ber- 

agenda konsultasi dengan ketua dan ang-
gota DKPP ini, hadir ketua anggota DKPP 
Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. Teguh 
Prasetyo, S.H., M.Si, Prof. Muhamad, dan 
Ida Budhiati, S.H., M.H.

Dalam tanggapannya atas draf SOTK 
yang disusun tersebut, Prof. Muhammad 
mengingatkan untuk menentukan skala 
prioritas dalam menyusun SOTK. 

“Dalam penyusunan SOTK, sekretariat
perlu menentukan skala prioritas. Ada 
empat rumusan dalam menentukan skala
prioritas, yang pertama mana yang pen- 
ting dan strategis. Kedua, mana yang 
penting tapi kurang strategis. Ketiga, ku-
rang penting tapi strategis dan keempat 
kurang penting dan kurang strategis,” 
jelasnya.g

            
Prasetya Agung N
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DKPP Siapkan Sinkronisasi 
Peraturan DKPP Sesuai UU Pemilu
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Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu (DKPP), Kamis 
(14/9) menggelar konferensi 
pers menanggapi isu keber-

lakuan Peraturan DKPP yang sudah 
ada, sedangkan disisi lain UU No. 7 
Tahun 2017 memberikan batasan tiga 
bulan untuk menetapkan Peraturan 
DKPP. Ketua DKPP Dr. Harjono, M.CL., 
didampingi Gunawan Suswantoro, Sek-
retaris Jenderal dan Ahmad Khumaidi 
Kepala Biro Administrasi DKPP, men-
egaskan bahwa tidak ada kekosongan 
hukum meskipun perubahan terhadap 
Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 
2012 tentang Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara 
belum ditetapkan. Harjono menjelas-
kan bahwa Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu dan Pedoman Beracara yang 
sudah ada masih tetap berlaku selama 
belum dicabut. 

“Peraturan DKPP yang sudah ada 
masih tetap berlaku sejauh belum 
dicabut. Saat ini pun sedang ada sidang 
di Jayapura dengan menggunakan 
Peraturan DKPP yang sudah ada,” jelas 
Harjono. 

Kemudian Harjono menjelaskan ten-
tang UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 157 
yang menyebutkan Kode etik ditetap-

Tidak ada kekosongan hukum meskipun perubahan terhadap 
Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara belum ditetapkan

kan paling lambat 3 (tiga) bulan ter-
hitung sejak anggota DKPP mengucap-
kan sumpah/janji. Harjono menjelaskan 
bahwa saat dilantik, anggota DKPP 
periode 2017-2022 masih menggunakan 
undang-undang yang lama yakni UU 
Nomor 15 Tahun 2011. Sedangkan, UU 
Nomor 7 Tahun 2017 baru diundangkan 
pada 16 Agustus 2017. Sehingga dalam 
undang-undang yang baru ini dinilainya 
terdapat aspek retroaktif. 

“Kami dilantik pada tanggal 12 Juni, 
sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 baru 
diundangkan pada 16 Agustus. Maka 
waktu efektifnya hanya 27 hari, padahal 
di undang-undang kami diperintahkan 
untuk menetapkan Peraturan DKPP 
dengan jangka waktu tiga bulan setelah 
pelantikan. Kalau dalam bidang hukum, 
ada aspek retroaktif. Retroaktif itu 
boleh kalau ada sesuatu, tapi menjadi 
tidak boleh kalau itu membebankan,” 
jelas Harjono. 

Lebih jauh Harjono menyampaikan 
dalam waktu yang cukup singkat, DKPP 

”Peraturan DKPP 
yang sudah ada 

masih tetap berlaku 
sejauh belum dicabut. 

Saat ini pun 
sedang ada 

sidang di Jayapura 
dengan menggunakan 

Peraturan DKPP 
yang sudah ada.
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Tidak ada kekosongan hukum meskipun perubahan terhadap 
Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara belum ditetapkan

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
Anggota DKPP RI
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Ada tiga 
isu strategis 
yang penting 
untuk dibahas 

dengan disahkannya 
Undang-undang 

Nomor 7 
Tahun 2017

telah berusaha untuk memenuhi perin-
tah undang-undang yang baru. Dijelas-
kannya, bahwa setelah UU Nomor 7 
Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 
16 Agustus lalu, DKPP secara maraton 
telah melakukan penyesuaian sesuai 
prosedur. Penyesuaian yang dimaksud 
adalah mengadakan diskusi dengan 
penggiat Pemilu serta mengadakan 
pertemuan dengan sesama penyeleng-
gara Pemilu untuk menyerap aspirasi 
serta masukan terhadap peraturan 
yang sedang dipersiapkan. 

Jauh sebelum konferensi pers, DKPP 
telah mengadakan pertemuan dengan 
penyelenggara Pemilu dalam kegiatan 
“Rapat Pembahasan Peraturan DKPP 
tentang Kode Etik Peyelenggara Pemilu 
dan Pedoman Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu”. Pada kegiatan yang digelar 
Rabu (30/8), DKPP mengundang ketua 
dan anggota Bawaslu dan KPU periode 
2017-2022. DKPP juga mengundang 
ketua dan anggota DKPP, KPU dan 
Bawaslu masa bakti periode 2012-2017. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, 
Nur Hidayat Sardini, Valina Singka 
Subekti, Prof. Anna Erliyana, dan Saut 
Hamonangan Sirait, anggota DKPP 
periode 2012-2017. Kemudian dari KPU, 
Juri Ardiantoro dan Ferry Rizkiyansyah. 
Dari Bawaslu, hadir Nelson Simanjun-
tak, Endang Wihdatiningtyas, dan 
Daniel Zuchron. Prof. Muhammad 
dalam sambutannya mewakili ketua 
DKPP, meminta masukan dari peserta 
rapat yang hadir untuk menyempur-
nakan Kode Etik dan Pedoman Beracara 
yang sedang disusun oleh DKPP. 

“Pada sesi ini, DKPP akan lebih 
banyak mendengarkan dan menerima 
masukan dari bapak dan ibu semua. 

Dengan harapan, kedepannya peratur-
an DKPP ini dapat menjawab kebutuh- 
an bersama. Kebutuhan bangsa ini 
untuk mewujudkan proses dan hasil 
penyelenggaraan pemilu yang berin-
tegritas,” kata Prof. Muhammad.

Lebih jauh, Prof. Muhammad me-
minta masukan tentang peran dan 
fungsi serta kewenangan dari Tim Pe-
meriksa Daerah (TPD) agar lebih efektif, 
yang sebelumnya belum diatur dalam 
undang-undang.  

Kemudian Ida Budhiati selaku ang-
gota DKPP, pada sesi diskusi menam-
bahkan bahwa ada tiga isu strategis 
yang penting untuk dibahas dengan 
disahkannya UU No. 7 Tahun 2017. Isu 
strategis tersebut, pertama tentang 
penyesuaian UU No. 7 Tahun 2017. 
Kedua, review peraturan bersama KPU, 
Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 
Tahun 2012 tentang kode etik penye-
lenggara pemilu. Ketiga, Pengalaman 
berharga penyelenggara pemilu. 

Satu di antara peserta yang menang-
gapinya adalah Nur Hidayat Sardini. 
Pada pertemuan tersebut, NHS sapaan 
akrabnya menanggapi isu pengalaman 
berharga penyelenggara pemilu. Dia 
menyampaikan pengalamannya dalam 
menangani perkara kode etik selama 
periode 2012-2017. “Yang saya lihat 
di pengalaman 2012-2017, kaya sekali 
terhadap penanganan kode etik penye-
lenggara pemilu. Menurut saya ini 
adalah khasanah kekayaan pengalaman 
mekanisme penyelesaian pelanggaran 
kode etik,” tutur NHS.  

“Data penanganan pelanggaran 
kode etik tahun 2012-2017, di sana 
DKPP pernah menerima 2580 perkara. 
Ini hal yang luar biasa, karena belum 
ada peradilan yang menerima perkara 
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Ida Budhiati, S.H., M.H
Anggota DKPP RI
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sebanyak 2580. Ini belum termasuk 
pengalaman saya, bu Ida, pak Saut 
dan lainnya. Belum pengalaman surat 
kaleng dan lain sebagainya. Itu lebih 
dari 2580,” imbuhnya. Terhadap jumlah 
perkara yang pernah ditangani oleh 
DKPP sebagaimana disebutkan oleh 
NHS. 

Nelson Simanjuntak, Anggota 
Bawaslu periode 2012-2017 memberi- 
kan masukan kepada DKPP untuk 
mempertegas materiil kode etik. “Saran 
saya untuk mengurangi jumlah peng- 
aduan. DKPP perlu mempertegas mate-
riil kode etik supaya lebih konkret peri- 
laku yang harus ditetapkan sehingga 
mempermudah dalam melihat pelang-

garan yang dilakukan oleh penyeleng-
gara pemilu diadukan,” kata Nelson.

Selang satu minggu pasca konferensi 
pers, tepatnya tanggal 19 September 
2017, DKPP melakukan Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR 
RI di Kompleks DPR/MPR pukul 11.00 
WIB. Agenda acara ini adalah pemba-
hasan Rancangan Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 
Umum Tentang Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Penyelenggara Pemilihan 
Umum dan Rancangan Peraturan 
Dewan KehormatanPenyelenggara 
Pemilihan Umum Tentang Pedoman 
Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum. 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 
Komisi II DPR RI Drs. Al Muzzammil 
Yusuf, M.Si., dan Anggota Ir. Fandi 
Utomo. Dari DKPP yang hadir Ketua Dr. 
Harjono, Anggota Prof. Muhammad, 
Prof. Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan 
Dr. Alfitra Salam serta Sekretariat Biro 
Administrasi DKPP. Turut hadir dari 
unsur perwakilan pemerintah.    

Dalam rapat ini terungkap sejumlah 
pandangan-pandangan yang cukup di-
namis terhadap isu-isu krusial. Namun 
akhirnya perbedaan pandangan itu 
dapat ditengahi hingga mendapatkan 
persetujuan. “Pada dasarnya, kami 
setuju saja terhadap usulan Rancangan-
Rancangan Peraturan ini tapi dengan 
catatan,” kata Fandi Utomo.  

Ada beberapa catatan yang menjadi 
kesimpulan dari hasil Rapat Dengar 
Pendapat. Berikut hasil kesimpulan: 

1) Terhadap Draft Rancangan Pera-
turan Dewan Kehormatan Penyeleng-
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”Pada dasarnya, 
kami (Komisi II) 

setuju saja 
terhadap usulan 

Rancangan-Rancangan 
Peraturan ini 

tapi dengan catatan.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si
Anggota DKPP RI Periode 2012-2017

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si
Anggota DKPP RI 2012-2017
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gara Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 
2017 Tentang Kode Etikdan Pedoman 
Perilaku Penyelenggara Pemilihan 
Umum, diputuskan untuk dilakukan 
perubahan sebagai berikut: 

a) Pasal 8 huruf (h) ditambahkan 
kata “kecuali dari sumber APBN/APBD 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan; 

b) Pasal 8 huruf (l): diubah sehingga 
menjadi: menghindari pertemuan yang 
dapat menimbulkan kesan publik ada-
nya pemihakan dengan peserta pemilu 
tertentu; 

c) Konsideran Menimbang huruf (a): 
kata “Integritas” menjadi urutan nomor 
satu/utama; 

d) Pasal 6 ayat (3) huruf i aksesibiltas 
diletakkan pada huruf (b) atau huruf (c). 

2) Terhadap Draft Rancangan Pera-
turan Dewan KehormatanPenyeleng-
gara Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 
2017 Tentang Pedoman Beracara Kode 
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, 
diputuskan untuk dilakukan perubahan 
sebagai berikut: 

a) Penanganan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Pemilu  ad hoc ditangani oleh hirarki di 
atasnya berupa pemberhentian semen-
tara (tanpa mekanisme yang melibat-
kan TPD), dalam hal terdapat keberatan 
terhadap keputusan oleh hirarkis di atas 

tersebut atau dalam hal KPU kabupaten 
Kota/ atau Bawaslu Kabupaten/Kota 
memandang perlu  untuk pemberhen-
tian tetap maka diteruskan kepada TPD  
kemudian TPD melakukan pemeriksaan 
formal dan memberikan putusan yang 
bersifat final dan mengikat; 

b) Pasal 23 ayat (1): kata “dapat” un-
tuk dihapus; 

c) Pasal 23 ayat (5):  DKPP akan 
mempertimbangkan sesuai dengan 
masukan Pemerintah dan Komisi II DPR 
RI (dengan pertimbangan TPD pemenu-
han 4 (empat) unsur keterwakilan); 

d) Penanganan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Pemilu permanen ditangani oleh TPD 
dan DKPP; 

e)  Penanganan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan secara bersama- 
sama oleh penyelenggara pemilu per-
manen dan penyelenggara pemilu ad 
hoc, ditangani oleh DKPP. 

catatan perubahan tersebut di atas 
huruf a sampai dengan huruf c untuk di-
masukkan dalam formulasi BAB VI dan 
rumusan normanya diserahkan kepada 
DKPP dengan rincian Pasal 23 ayat (3) 
disesuaikan dengan rumusan norma 
Pasal 459 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017 
dan Pasal 36 ayat (2) untuk diperbaiki 
dengan rujukan pasal 35 ayat (1). g                    

Praeetya Agung N

Catatan  
yang menjadi kesimpulan 

dari hasil RDP:
1. Terhadap Draft 

Rancangan Peraturan DKPP 
Tentang Kode Etik

 dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilu.

2. Terhadap Draft 
Rancangan Peraturan DKPP 

Tentang Pedoman
Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu
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Semenjak Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 2017 tentang Pemi-
lu diundangkan pada 16 Agustus 
2017 sebagai pengganti UU No 

15 Tahun 2011. Penyelenggara Pemilu 
telah bersiap untuk menyesuaikannya 
dengan peraturan yang disusun, ter-
masuk juga DKPP. Sebagai lembaga 
penegak kode etik dan memiliki tugas 
untuk menjaga integritas dari Penye-
lenggara Pemilu, niscaya DKPP juga 
mendapat sorotan publik. Terlebih 
dengan adanya Pasal 157 yang menye- 
butkan kode etik ditetapkan paling lam- 
bat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ang- 
gota DKPP mengucapkan sumpah/janji.
Padahal, ketua dan anggota DKPP 
dengan masa bhakti 2017-2022, sudah 
dilantik sejak tanggal 12 Juni 2017. 
Dengan demikian, maka hanya tinggal 
28 hari yang tersisa. Ini yang kemudian 
menjadi kekhawatiran dari para peng- 
amat demokrasi seperti Hadar Nafis 
Gumay dan juga Titi Anggraeni terha-
dap keberlakukan dari Peraturan DKPP. 

Kekhawatiran tersebut, kemudian 
dijawab oleh ketua DKPP Dr. Harjono, 
SH, M.CL yang menegaskan bahwa 
tidak ada kekosongan hukum. Hal ter- 
sebut diungkapkannya dalam press 
conference yang di gelar DKPP, Kamis 
(14/9). Didampingi Gunawan Suswanto- 
ro selaku Sekretaris Jenderal dan Ah-
mad Khumaidi Kepala Biro Administrasi 
DKPP, dia menjelaskan bahwa meski-
pun perubahan terhadap Peraturan 
DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 ten-

tang Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Pedoman Beracara belum 
ditetapkan. Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu dan Pedoman Beracara yang 
sudah ada masih tetap berlaku selama 
belum dicabut. 

“Peraturan DKPP yang sudah ada 
masih tetap berlaku sejauh belum di- 
cabut. Saat ini pun sedang ada sidang 
di Jayapura dengan menggunakan Pe- 
raturan DKPP yang sudah ada,” jelas 
Harjono.

Kemudian menjelaskan tentang UU 
Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 157 yang me- 
nyebutkan Kode etik ditetapkan paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
anggota DKPP mengucapkan sumpah/
janji. Harjono menjelaskan bahwa saat 
dilantik, anggota DKPP periode 2017-
2022 masih menggunakan undang-
undang yang lama yakni UU Nomor 15 
Tahun 2011. Sedangkan, UU Nomor 7 
Tahun 2017 baru diundangkan pada 16 

Agustus 2017. Sehingga dalam undang-
undang yang baru ini dinilainya ter-
dapat aspek retroaktif.

“Kami dilantik pada tanggal 12 Juni, 
sedangkan UU No 7 Tahun 2017 baru 
diundangkan pada 16 Agustus. Maka 
waktu efektifnya hanya 27 hari, padahal 
di undang-undang Kami diperintahkan 
untuk menetapkan Peraturan DKPP 
dengan jangka waktu tiga bulan setelah 
pelantikan. Kalau dalam bidang hukum, 
ada  aspek retroaktif. Retroaktif itu 
boleh kalau ada sesuatu, tapi menjadi 
tidak boleh kalau itu membebankan,” 
jelas Harjono.

Lebih jauh, dijelaskan pula bahwa 
DKPP telah berusaha untuk memenuhi 
perintah undang-undang yang baru. Di- 
jelaskannya, bahwa setelah UU Nomor 
7 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 
16 Agustus lalu, DKPP segera melaku-
kan penyesuaian sesuai prosedur, se- 
perti pertemuan dengan narasumber 
dari luar, untuk memahami tentang 
apa kode etik. Juga bertemu dengan 
masyarakat yang peduli Pemilu serta 
mengadakan pertemuan dengan KPU 
dan Bawaslu. Sehingga, meskipun 
waktunya singkat, akuntabilitas dan 
transparansi tetap dijaga oleh DKPP. 
Hingga pada 6 September lalu, draf 
perubahan Peraturan DKPP telah dise- 
rahkan kepada DPR dan Kemendagri.  
DKPP juga telah menjadwalkan untuk 
bertemu dengan DKPP dalam rangka 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 
DPR Komisi II. g                    Irmawanti

Meskipun 
waktunya singkat, 

akuntabilitas 
dan transparansi 

tetap dijaga 
oleh DKPP



Berita Sidang

SEPTEMBER 2017 | NewsletterDKPP 9

D
K

P
P

/ I
R

M
AW

A
N

TI

Jalani Sidang Pertama, Pengadu Cabut Aduan

DKPP menggelar sidang dengan 
Teradu Gogot Cahyo Baskoro 
dan Choirul Anam selaku ang-
gota KPU Provinsi Jatim, pada 

Rabu (20/9). Mereka diadukan oleh 
Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis 
Hupmas KPU Kab. Jombang. Dalam 
sidang pertama yang digelar di ruang 
sidang DKPP, Deni mengungkapkan 
ingin mencabut aduannya.

“Bersama ini, saya Deni Laksono 
Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Jom- 
bang selaku Pengadu dalam laporan 
seleksi terbuka jabatan Eselon III (Ka-
bag) di KPU Provinsi Jawa Timur men-
yatakan pencabutan pengaduan”, tutur 
Deni dalam sidang DKPP,” tutur Deni.

Sebelumnya dalam dalil aduanya 
yang disampaikan ke DKPP, Deni 
menyampaikan bahwa Gogot selaku 
Teradu I telah melakukan perlakuan 
yang berbeda terhadap peserta tes tulis 
dan wawancara calon Pejabat Eselon III 
di lingkungan sekretariat KPU Provinsi 
Jawa Timur atas nama Suharto. Dijelas-
kan dalam laporannya bahwa Teradu I 
sengaja mengulur waktu selama 15 
menit dan memberi kesempatan Suhar-
to yang sebelumnya telah menyatakan 
mengundurkan diri untuk kembali 
mengikuti tes tulis dan wawancara. 
Sedangkan Teradu II yakni Choirul, dia-
dukan karena telah menyebarkan daf-
tar riwayat hidupnya di grup whatsapp 
komisioner KPU Provinsi Jawa Timur 

sambil membuat gurauan terkait jum-
lah anaknya. 

“Yang mulia, saya ingin mencabut 
aduan saya dengan alasan, pertama 
seleksi terbuka jabatan eselon III di KPU 
Provinsi Jawa Timur adalah sepenuhnya 
wewenang dari sekretaris KPU Provinsi 
Jawa Timur. Kedua, terhadap daftar 
riwayat hidup saya yang di-upload, 
Teradu II telah menyampaikan permo-
honan maaf dan menjelaskan bahwa 
tidak ada maksud untuk memengaruhi 
hasil seleksi maupun membuat gurauan 
kepada privasi Pengadu. Ketiga, terha-
dap hasil proses rekruitmen yang me-
netapkan saya tidak lolos. Saya dapat 
menerima apapun hasil dari seleksi,” 
imbuhnya.

Meskipun demikian, aduan tersebut 
tetap diperiksa karena sebagaimana 
Peraturan DKPP tentang Pedoman 
Beracara Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 21 
yang berbunyi “Dalam hal Pengaduan 
dan/atau Laporan yang telah tercatat 
dalam buku registrasi perkara dicabut 
oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP 
tidak terikat dengan pencabutan Peng- 
aduan dan/atau Laporan.

Pemeriksaan yang bertempat di 
ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 
Jakpus ini diketuai langsung oleh ketua 
DKPP Dr. Harjono, S.H., M.CL, Prof. 
Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. 
Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, S.H., 
M.H. g                    

Irmawanti

Aduan tersebut 
tetap diperiksa 

karena sebagaimana 
Peraturan DKPP tentang 

Pedoman Beracara 
Nomor 1 Tahun 2013 

Pasal 21 yang berbunyi 
“Dalam hal Pengaduan 

dan/atau Laporan 
yang telah tercatat 

dalam buku 
registrasi perkara 

dicabut oleh Pengadu 
dan/atau Pelapor, 

DKPP tidak terikat dengan 
pencabutan Pengaduan 

dan/atau Laporan
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Pengadu Sebut Para Teradu Tidak Taat Atasan 

Tidak mau menjalankan Putusan 
Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu, Ketua dan Ang-
gota KPU Kabupaten Jayapura 

menjalani sidang pemeriksaan kode 
etik penyelenggara Pemilu. Mereka 
dinilai membangkang atasannya. 

Hal tersebut terungkap dalam sidang 
kode etik ketua dan anggota KPU 
Kabupaten Jayapura pada Kamis, (14/9) 
di Mapolda Papua, pukul 13.00 WIT. Se-
laku pengadu adalah atasannya sendiri 
ketua dan anggota KPU Provinsi Papua: 
Adam Arisoi, Tarwinto, Izak Randi 
Hikoyabi, Beatrik Wanane, dan Sombuk 
Musa Yosep. Sementara Teradu Lidia 
Maria Mokay, Renida Torobi, Pieter 
Wally, dan Manuel Nasadit.  Pengadu 
yang hadir, Tarwinto, Izak Randi Hikoy-
abi. Sementara Teradu yang hadir leng-
kap. Selaku ketua majelis Ida Budhiati, 
dan anggota majelis Prof Muhammad, 
Fery S Kareth, Hilda. 

Menurut Izak Randi Hokyabi, peng-
adu dianggap membangkang KPU 
Provinsi Papua selaku atasannya karena 
tidak mau menjalankan putusan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 
DKPP pada tanggal 8 Juni 2017  Nomor 
46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/
DKPP-PKE-VI/2017 mengeluarkan pu-
tusan. Putusan tersebut isinya memer-
intahkan pemberhentian sementara 
ketua dan anggota KPU Kabupaten 
Jayapura, dan  memerintahkan kepada 
KPU Provinsi Papua untuk mengambil 

alih pelaksanaan pemungutan suara 
ulang (PSU) di 17 distrik sampai dengan 
penetapan hasil final.  “Namun alih-alih 
Teradu menaati Putusan DKPP dan 
menerima Surat Keputusan Pengadu, 
justru para Teradu mengajukan gugatan 

TUN atas pemberhentian para Teradu. 
Tindakan para Teradu dapat dikategori-
kan sebagai tindakan menghalang- 
halangi PSU oleh KPU Provinsi, kemudi- 
an merasa tidak puas dengan putusan 
PTUN Jayapura, para Teradu meng- 

”Pengadu dianggap 
membangkang 

KPU Provinsi Papua 
selaku atasannya 
karena tidak mau 

menjalankan 
putusan DKPP 

Nomor 46 dan 88 
tanggal 8 Juni 2017  

ajukan gugatan banding ke PT TUN 
Makasar pada 5 September,” katanya. 

Sementara itu, Lidia Maria Mokay, 
ketua KPU Kabupaten Jayapura 
non-aktif merasa heran atas sikap yang 
diambil oleh KPU Provinsi Papua. Pasal-
nya, ia merasa tidak pernah mendapat- 
kan pembinaan atau bimbingan dari 
atasanya. “Tiba-tiba kami dipanggil 
disidang di DKPP,” katanya.

Lidia pun berdalih bahwa alasan 
menggunggat ke PTUN karena ia mera-
sa tidak puas dengan keputusan DKPP. 
Pasalnya, ia dan rekan-rekannya telah 
melaksanakan tahapan Pilkada telah 
sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan.   

Sementara itu, Tarwinto menyangkal 
bila pihaknya tidak melakukan pembi-
naan. Pihak KPU Provinsi Papua kerap 
mengundang KPU Kabupaten Jayapura.
Namun setiap kali diundang tidak per- 
nah hadir. “Hanya KPU Kabupaten 
Jayapura yang setiap kali diundang itu 
jarang datang,” katanya. 

Lidia pun membantah tuduhan 
atasannya. Ia bisa membuktikan deng- 
an surat perjalanan dinas atau tanda 
tangan absensi dalam setiap kali rapat. 
“Tidak benar tuduhan Pengadu,” kata- 
nya. 

Selaku ketua majelis Ida Budhiati 
dan anggota majelis Prof Muhammad, 
Hilda, dan Ferry S Kareth. Sidang akan 
dilanjutkan. Agenda berikutnya adalah 
pembuktian.g                    

Teten Jamaludin
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DPR Setuju Usulan DKPP

Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu (DKPP) melakukan 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan Komisi II DPR RI di 

Kompleks DPR MPR, Jakarta, Selasa, 
(19/9/2017) pukul 11.00 WIB. Agenda 
RDP kali ini membahas Rancangan 
Peraturan Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilihan Umum Tentang 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilihan Umum dan 
Rancangan Peraturan Dewan Kehor-
matan Penyelenggara Pemilihan Umum 
Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 
Komisi II DPR RI Drs. Al Muzzammil 
Yusuf, M.Si., dan Anggota  Ir. Fandi 
Utomo. Dari DKPP yang hadir Ketua 
Harjono, Anggota Prof. Muhammad, 
Prof. Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan 
Alfitra Salam serta Sekretariat Biro 
Administrasi DKPP. Hadir pula dari 
unsur perwakilan pemerintah.    

Dalam rapat ini terjadi sejumlah 
pandangan-pandangan yang cukup 
dinamis terhadap isu-isu krusial. Namun 
akhirnya perbedaan pandangan itu 
dapat ditengahi hingga mendapatkan 
persetujuan. “Pada dasarnya, kami 
setuju saja terhadap usulan Rancangan-
Rancangan Peraturan ini tapi dengan  
catatan,” kata Fandi Utomo.  

Ada beberapa catatan yang menjadi 
kesimpulan dari hasil Rapat Dengar 
Pendapat. Berikut hasil kesimpulan: 

1) Terhadap Draft 
Rancangan Peraturan Dewan 

KehormatanPenyelenggara Pemilihan 
Umum Nomor ... Tahun 2017 Tentang 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilihan Umum, 
diputuskan untuk dilakukan perubahan 
sebagai berikut: 

a)  Pasal 8 huruf (h) ditambahkan 
kata “kecuali dari sumber APBN/
APBD sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 

b)  Pasal 8 huruf (l): diubah sehingga 
menjadi: menghindari pertemuan 
yang dapat menimbulkan kesan 
publik adanya pemihakan dengan 
peserta pemilu tertentu; 

c)  Konsideran Menimbang huruf (a): 
kata “Integritas” menjadi urutan 
nomor satu/utama; 

d)  Pasal 6 ayat (3) huruf i aksesibiltas 
diletakkan pada huruf (b) atau 
huruf 

2)    Terhadap Draft 
Rancangan Peraturan Dewan 
KehormatanPenyelenggara Pemilihan 
Umum Nomor ... Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Beracara Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum, 
diputuskan untuk dilakukan perubahan 
sebagai berikut: 

a)    Penanganan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Pemilu  ad 
hoc ditangani oleh hirarki di 
atasnya berupa pemberhentian 
sementara (tanpa mekanisme 
yang melibatkan TPD), dalam 
hal terdapat keberatan terhadap 
keputusan oleh hirarkis di atas 
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tersebut atau dalam hal KPU 
kabupaten Kota/ atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota memandang 
perlu  untuk pemberhentian 
tetap maka diteruskan kepada 
TPD  kemudian TPD melakukan 
pemeriksaan formal dan 
memberikan putusan yang 
bersifat final dan mengikat; 

b)  Pasal 23 ayat (1): kata “dapat” 
untuk dihapus; 

c)  Pasal 23 ayat (5):  DKPP akan 
mempertimbangkan sesuai 
dengan masukan Pemerintah 
dan Komisi II DPR RI (dengan 
pertimbangan TPD pemenuhan 4 
(empat) unsur keterwakilan); 

d)   Penanganan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Pemilu permanen 
ditangani oleh TPD  dan DKPP; 

e)    Penanganan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan 
secara bersama-sama oleh 
penyelenggara pemilu permanen 
dan penyelenggara pemiluad hoc, 
ditangani oleh DKPP, catatan 
perubahan tersebut di atas huruf 
a sampai dengan huruf c untuk 
dimasukkan dalam formulasi 
BAB VI dan rumusan normanya 
diserahkan kepada DKPP; 

f)     Pasal 23 ayat (3): disesuaikan 
dengan rumusan norma Pasal 459 
ayat (4) UU No. 7 tahun 2017 

e)    Pasal 36 ayat (2) untuk diperbaiki 
yang dirujuk adalah pasal 35 ayat 
(1). g Teten Jamaludin
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Pemilu berintegritas lahir dari 
penyelenggara pemilu dan pros-
es penyelenggaraan yang ber-
integritas. Pemilu berintegritas 

juga akan tumbuh dari kontestan pemi-
lu yang berintegritas. Untuk mencapai 
pemilu yang berintegritas, diperlukan 
pemahaman yang baik tentang pemilu, 
dan penyelenggara pemilu harus ber-
komitmen untuk menyelenggarakan 
pemilu secara transparan, kredibel, dan 
beretika. 

Sangat disayangkan, bahwa 
demokrasi pemilu yang sangat mahal 
itu, dalam pelaksanaannya menyisakan 
banyak permasalahan. Berdasarkan 
sumber data yang dihimpun dalam 
buku Laporan “Memori Jabatan DKPP 
RI Tahun 2012 – 2017”, ditemukan 8 
(delapan) permasalahan yang menjadi 
hambatan pada pelaksanaan Pilkada 
Gelombang Pertama 2015 dan Pilka-

da Gelombang Kedua 2017. Delapan 
permasalahan tersebut merupakan 
hasil analisis dari putusan DKPP terkait 
pelanggaran kode etik bagi Penyeleng-
gara Pemilu.  

1. Problem Regulasi
Payung hukum Pilkada seakan men-

jadi “aneh” jika tidak dibongkar-pasang 
setiap kali hajatan demokrasi itu akan 
dilangsungkan. Masalahnya, perubahan 
demi perubahan yang dilakukan tidak 
pernah menjadi dalil yang visioner. 
Kesan yang berkembang, berma-
cam-macam niatan merubah pasal 
undang-undang Pilkada hanya didasari 
kepentingan “sempit” yang mengun-
tungkan ambisi sekelompok elit politik 
dan bersifat sesaat. Akibatnya, tiap kali 
dilakukan perubahan, justru mengh-
adirkan ketidakpastian hukum yang 
menghambat tahapan pelaksanaan 
Pilkada.

2. Persoalan Administrasi  
Permasalahan administrasi kepemi-

luan yang kerap dipersoalkan terkait 
tahapan dalam Pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu terkonsentrasi 
ke dalam dua hal: Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) pada tahapan persiapan, dan 
Pendaftaran dan Penetapan Pasangan 
Calon pada tahapan penyelenggaraan. 

Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
menjadi masalah yang paling umum 
terjadi di berbagai daerah. Permasala-
han yang terjadi seputar DPT berag-
am mulai dari adanya pemilih ganda 
yang umum terjadi (NIK (Nomor Induk 
Kependudukan), nama, tempat tanggal 
lahir yang sama), data penduduk yang 
meninggal namun masih tercantum 
dalam DPT, hingga DPT yang tidak 
memiliki NIK. Pada dasarnya, antisipasi 
untuk menyelesaikan permasalahan ini 
telah diatur melalui mekanisme pemu-

Permasalahan Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 
Sebagai Acuan Perbaikan Pilkada 2018 

Oleh Dr. Harjono, S.H., MCL 
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
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takhiran data secara berjenjang dari 
mulai DP4 (Daftar Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilihan) menjadi DPS (Data 
Pemilih Sementara) hingga menjadi 
DPT.  Permasalahan DPT ini hampir 
merata terjadi di tiap daerah baik pada 
Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017.

Banyaknya permasalahan terkait 
kacaunya data DPT seringkali bukan 
murni kesalahan penyelenggara Pemilu. 
Kekacauan pemilih ganda misalnya, 
seringkali bermula dari data awal (raw 
material) berupa DP4 yang bersumber 
dari Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Disdukcapil) yang diberikan ke 
KPU. Seringkali pemecahan persoalan 
ini didasarkan pada praktik di lapangan 
yang disesuaikan dengan kondisi mas-
ing-masing daerahnya.        

Kedua, Pendaftaran dan Penetapan 
Pasangan Calon (paslon) adalah hal lain 
yang banyak dipersoalkan, mulai dari 
syarat calon hingga syarat pencalonan. 
Dalam hal syarat pencalonan misalnya, 
syarat terkait dukungan parpol menjadi 
persoalan tersendiri. Dalam Catatan 
Evaluasi Pilkada 2015, terdapat pen-
jelasan bahwa persoalan sentralisasi 
otoritas pencalonan kepada dewan 
pengurus pusat partai politik yang ker-
ap bermasalah. Permasalahan tersebut 
ditambah dengan sistem dua pintu 
pendaftaran pasangan calon yang harus 
disetujui dewan pengurus parpol pusat, 
dan harus diusulkan juga melalui dewan 
pengurus daerah. 

3. Kesimpangsiuran Anggaran
Masalah pendanaan dikeluhkan 

oleh hampir semua daerah. Persoalan 
ini dimulai dari sumber pendanaan,  
molornya pencairan yang diakibat-
kan regulasi yang berubah-ubah, juga 
penyamarataan jumlah anggaran pada 
semua daerah yang menyelenggara-
kan Pilkada, padahal secara geografis, 
topografis setiap daerah mengharuskan 
pembelanjaan anggaran yang tersedia 
berbeda-beda.

4. Politik Uang (Money Politic) 
Politik uang menjadi permasala-

han yang umum terjadi di berbagai 
daerah. Pada Pilkada 2015, masalah 
politik uang diperparah dengan tidak 
lengkapnya pengaturan pidana men-
genai politik uang yang secara eksplisit 
telah dinyatakan sebagai tindak pidana 
dalam Undang 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 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Undang Nomor 
8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gu-
bernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang. 

Masalah politik uang juga terus 
terjadi di pilkada 2015, meskipun UU 
Pilkada diubah menjadi Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peneta-
pan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

5. Masalah Kelembagaan 
Penyenggara Pemilu

Persoalan kelembagaan Penyeleng-
gara Pemilu dipengaruhi oleh beberapa 
faktor: Pertama persoalan  integritas 
penyelenggara, kedua konflik antara 
komisioner dengan kesekretariatan, 
ketiga persoalan lemahnya kualitas 
Penyelenggara Pemilu atas pemaha-
man peraturan perundang-undan-
gan terkait dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing khususnya di 
tingkat lapangan. 

Dalam hal permasalahan integritas, 
berdasarkan data DKPP, tidak kurang 
sebanyak 44 Penyelenggara Pemilu 
diberhentikan tetap sepanjang tahun 
2015, dan sebanyak 39 diberhentikan 
tetap di tahun 2016. Data ini menun-
jukkan bahwa integritas penyelenggara 
pemilu, dengan berbagai varian pelang-
garan etiknya, masih menjadi masalah 
dalam penyelenggaraan pemilu. 

6. Dualisme Kepengurusan Partai 
Terbelahnya kepengurusan Par-

pol Golkar dan PPP mengakibatkan 
persoalan tersendiri dalam Pilkada 
2015 yang kerap berujung pada persi-
dangan di DKPP. Persoalan dualisme 
kepengurusan partai berkaitan dengan 
syarat pencalonan dalam Pilkada. 
Hal ini sebenarnya telah dijembatani 
melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Atas Pera-
turan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber-
nur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota dengan 
cara bahwa masing-masing partai yang 
bersengketa tersebut akan mencalonk-
an pasangan calon yang sama.

Meski demikian, meskipun telah 
dijembatani melalui Peraturan KPU, 
dalam praktiknya di beberapa daerah 
permasalahan pencalonan paslon dari 
partai yang bersengketa ini tak kunjung 
usai. Permasalahan partai mencalonk-
an paslon yang berbeda kerap terjadi 
justru bersumber dari paslon sebagai 

peserta pemilu ataupun parpol yang 
tidak tegas dan jelas dalam mendukung 
paslon. Hal ini tidak hanya merugikan 
peserta pemilu dan partai politik terse-
but, tetapi juga mengganggu proses 
penyelenggaraan Pilkada.

7. Masalah Keberpihakan
Keberpihakan menjadi masalah 

yang kerap diadukan ke DKPP, dari 
yang hanya didasarkan asumsi dan 
interpretasi, hingga pada keberpihakan 
yang terbukti dan berujung pada sanksi 
pemberhentian tetap.

8. Rendahnya Partisipasi Pemilih
Masih rendahnya partisipasi pemilih, 

memang sangat disayangkan, seiring 
dengan berjamurnya fasilitas media 
sosialisasi (social media), juga aloka-
si anggaran penyelenggaraan yang 
terus meningkat. Problem ini perlu 
upaya meningkatkan kapasitas atau 
kecakapan bagi penyelenggara Pemilu. 
Ini murni kekurangcakapan bagi para 
penyelenggara Pemilu. Mereka dipilih 
atas nama demokrasi, dibayar dengan 
anggaran negara yang sangat besar, 
mendapatkan berbagai fasilitas negara 
yang sangat cukup, maka kesalahan 
atas kurangnya partisipasi pemilih jelas 
diakibatkan karena kekurang profesion-
alan dan kekurang kreatifan mereka 
sebagai penyelenggara. 

Oleh karena itu, ke depan penye-
lenggara Pemilu harus benar-benar 
dipilih melalui seleksi yang lebih ketat, 
atas dasar kompetensi, profesionalitas, 
integritas dan yang perlu dipertimbang-
kan adalah penyelenggara Pemilu yang 
multitalented, berbackground pendi-
dikan multidisiplin, yang di dalamnya 
tidak saja menguasai ilmu hukum, ilmu 
politik, termasuk mengenal masalah 
geografi/topografi  Indonesia, dan yang 
paling utama mereka harus akrab den-
gan kemajuan teknologi informasi.        

Berdasaran pengalaman dari dela-
pan permasalahan yang dihimpun oleh 
DKPP, diharapkan pelaksanaan Pilkada 
Serentak Gelombang III, yang akan 
dilaksanakan pada 27 Juni 2018, dapat 
berjalan lebih baik. Yang perlu menja-
di tanggungjawab moral bagi semua 
stakeholder pemilu (penyelenggara, 
peserta, masyarakat), bahwa demokra-
si itu sangat mahal. Uang begitu besar 
digelontorkan untuk pelaksanaan 
pemilu. Olh karena itu, penyelenggara 
pemilu harus meningkatkan kualitas pe-
mahamannya tentang pemilu, peserta 
pemilu harus menjaga integritas, dan 
masyarakat harus turut berpartisipasi 
menjaga terselenggaranya pemilu yang 
partisipatif, transparan, kredibel, dan 
beretika. g



Sisi Lain

DKPP Sebagai Tempat Belajar dan Penelitian

Ada pemandangan yang berbe-
da di ruang sidang DKPP, pada 
Kamis (14/9). Biasanya, dalam 
proses pemeriksaan dugaan 

pelanggaran kode etik, majelis DKPP 
menggunakan jas berwarna hitam. 
Namun, kali ini majelis sidang menggu-
nakan jas almamater berwarna merah. 
Tidak hanya majelis sidang, para Peng-
adu, Teradu, Saksi dan Pengunjung 
juga menggunakan jas yang sama. 
Mereka adalah mahasiswa jurusan 
politik dari Universitas 17 Agustus 1945 
Jakarta.

Dina Fadiyah, dosen ilmu politik 
UTA’45 Jakarta menyampaikan bahwa 
dia sengaja mengajak anak didiknya ke 
DKPP untuk belajar secara langsung 
tentang peradilan etik DKPP dengan 
melakukan simulasi sidang kode etik. 
Dina berharap adanya simulasi yang 
dilakukan dapat menjadikan anak didik- 
nya tidak hanya menguasai teori namun 
juga praktik di lapangan.

“Kami berharap dengan adanya si- 
mulasi ini, mereka dapat belajar. Se- 

hingga tidak hanya handal dalam 
menguasai teori namun juga mampu 
menguasai praktik di lapangan,” ujar 
Dina.

Ditemui di sela-sela simulasi, Arif 
Budiman selaku Plt Kasubbag Persidan-
gan, yang menerima kedatangan rom-
bongan dari UTA’45 Jakarta menyam-
paikan apresiasinya terhadap semangat 
belajar dari mahasiswa UTA’45 Jakarta.

“Kami mengapresiasi, artinya Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu se-
bagai lembaga penegak kode etik bisa 
menjadi tempat belajar bagi teman-
teman mahasiswa UTA’45 Jakarta. 
Untuk belajar bagaimana proses pe-
meriksaan dugaan pelanggaran kode 
etik penyelenggara pemilu,” kata Arif.

“Mudah-mudahan mereka dapat 
belajar dari simulasi ini, dan menjadi 
pengalaman mereka bagaimana DKPP 
bekerja,” imbuhnya.

Sebelumnya, DKPP juga pernah me- 
nerima audiensi dari mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Hal itu ditutur-
kan Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi 
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DKPP Umi Nazifah. Dia menambahkan
bahwa sejak awal DKPP telah dekat 
dengan para mahasiswa dengan peli- 
batannya sebagai peserta dalam kegia-
tan sosialisasi yang diselenggarakan 
DKPP. Tidak hanya di Jakarta, namun 
juga kota-kota besar di Indonesia 
lainnya. 

“Sejak periode pertama DKPP didiri- 
kan hingga saat ini, Kami telah men-
dekat dengan mahasiswa dengan me- 
libatkan mereka dalam kegiatan sosiali-
asi yang kami selenggarakan di bebe- 
rapa kota besar di Indonesia. Dimana 
pemilihan kota-kota tersebut disesuai- 
kan dengan jumlah perkara yang masuk 
ke DKPP”, jelas Umi.

Lebih jauh, Umi juga menjelaskan 
bahwa DKPP sebagai lembaga per-
adilan etik yang terbuka pertama di 
Indonesia dan menjadi role model per-
adilan etik modern. Sehingga, DKPP 
tidak hanya sebagai tempat untuk me- 
negakkan kode etik bagi penyelenggara 
pemilu. Juga dapat sebagai tempat 
belajar bagi para mahasiswa untuk lebih 
memahami kode etik khususnya kode 
etik bagi penyelenggara pemilu. 

“Selain membangun kedekatan 
dengan mahasiswa, DKPP juga telah 
membangun kerjasama dengan bebera-
pa universitas negeri seperti UI, UNDIP, 
UDAYANA dan swasta yakni Trisakti, 
UT, Untirta serta LIPI untuk melakukan 
riset tentang DKPP,” imbuhnya. g                    
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Mudah-mudahan mereka dapat belajar dari simulasi ini, 
dan menjadi pengalaman mereka bagaimana DKPP bekerja.
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Dinamika Kekuasaan: 
Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto

Buku Dinamika Kekuasaan: 
Ekonomi Politik Pasca-Soeharto 
yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz 
ini merupakan suatu kajian 

historis analitis tentang perburuhan, 
khususnya di Indonesia. Yang menja-
di sorotan Hadiz adalah posisi buruh 
dalam empat pemerintahan: Soeharto, 
Habibie, Gusdur, dan Megawati, yang 
selalu dalam posisi marjinal. Dalam 
buku ini, marginalisasi tersebut ditandai 
dengan posisi tawar buruh yang lemah, 
baik  dalam kancah politik maupun 
ekonomi. Ketika Orde Baru mengisi 
kekuasaan, buruh tak mempunyai akses 
terhadap kegiatan-kegiatan politik atau 
buruh diputuskan dari aktivitas politik. 
Hal ini dibuktikan dengan dibubarkan-
nya Sentral Organisasi Buruh Seluruh 
Indonesia (SOBSI) oleh Orde Baru, 
berbarengan dengan Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Pada masa Orde Baru, 
oraganisasi-organisasi buruh disatukan 
di bawah satu naungan, yaitu Seri-
kat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). 
Dengan disatukannya organisasi buruh, 
maka perjuangan-perjuangan buruh di-
arahkan hanya dalam perjuangan-per-
juangan ekonomi. Hubungan buruh dan 
partai, seperti SOBSI dan PKI, sudah 
tak lagi terlihat dalam masa Orde Baru. 
Dengan arti lain, peran buruh dihapus-
kan dari ranah politik.

Dalam buku ini, Hadiz seakan 
memimpikan suatu perjuangan politik 
buruh seperti yang terjadi pada SOBSI. 
Suatu keterlibatan buruh dalam dunia 
politik. Sebuah keharmonisan antara 
buruh dan partai. Dalam pandangan 
Hadiz, perjuangan politik buruh juga 
merupakan semacam solusi atas posisi 
lemah buruh. Kekuasaan predatoris dan 
globalisasi di Indonesia yang melemah-
kan buruh akan terkikis, bila buruh 
terlibat dalam perjuangan politik. Tetapi 
dengan keyataan bahwa gerakan buruh 

sekarang ini relatif stagnan dan depoli-
tisasi yang hebat selama Orde Baru, 
masihkah mungkin buruh melakukan 
perjuangan politik? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, 
ada baiknya diungkapkan lebih dahulu 
beberapa kesulitan yang menantang 
setiap perjuangan tersebut. Pertama, 
keadaan nyata dari buruh itu sendiri. 
Apakah buruh benar-benar mau dan 
siap untuk melakukan perjuangan bu-
ruh. Atau ia malah lebih memilih untuk 
menerima keadaan. Kedua, persoalan 
kultural. Ketiga, persoalan dinamika 
kekuasaan. Apakah struktur-struktur 
kekuasaan memungkinkan untuk 
kesempatan buruh masuk dalam dunia 
politik. 

Ketiga tantangan tersebut 
dideskripsikan oleh Hadiz dalam buku 
ini dengan gamblang dan jelas, juga 
diperkaya dengan studi-studi kasus di 
balahan negara lain, seperti Malaysia 
dan Singapura. Buku ini, tentu banyak 

memberikan bahan analisa dan data 
tentang buruh dalam bingkai kekua-
saan, kebudayaan, kesadaran buruh itu 
sendiri, dan juga ekonomi global. 

Untuk menjawab ketiga tantangan 
tersebut dalam perjuangan politik bu-
ruh, jawaban yang diberikan oleh Hadiz 
tidaklah asing, yaitu bagaimana kemba-
li memformulasikan gagasan perjuan-
gan buruh dan mengharmonisasikan 
kembali antara buruh dan partai politik. 
Mungkin ini semacam kerinduan terh-
adap keharmonisan antara SOBSI dan 
PKI. Alur pikiran ini sangat jelas, karena 
bagaimanapun, kepentingan-kepentin-
gan buruh akan terpenuhi ketika diper-
juangkan lewat politik. Dalam hal ini, 
buruh harus memperjuangkan dimensi 
politiknya. Karena kebijakan-kebijakan 
tentang kesejahteraan dan nasib buruh 
itu berada di tangan para penguasa 
politik, maka buruh harus merebut 
kebijaksanaan politik tersebut. Buruh 
harus berjuang lewat politik.   g                    

Prasetya Agung N

Setiap teori 
yang dibangun 

selalu berorientasi 
kepada 

nilai kemanfaatan 
untuk manusia 

dan masyarakat



Parade Foto

Pembahasan perubahan kode etik penyelenggara pemilu oleh 
jajaran sekretariat DKPP bersama dengan anggota DKPP yakni Prof 
Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad dan Ida Budhiati, bertempat di 
hotel  Grand Savero Bogor.

Jajaran sekretariat DKPP membahas perubahan kode etik yang 
disesuaikan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, bertempat di ruang 
rapat DKPP.

DKPP melakukan kunjungan ke kantor Tempo Media Grup di 
Palmerah Barat, Jakarta. Harjono ditemani oleh Anggota DKPP lain, 
Alfitra Salamm, dan Prof Teguh Prasetyo serta staf sekretariat Biro 
Administrasi Umum DKPP.

Ketua majelis Ida Budhiati memeriksa perkara dugaan kode etik 
yang melibatkan penyelenggara pemilu dari Nusa Tenggara Barat 
dengan  mengklarifikasi berkas kepada pihak Pengadu dan Teradu 
yang bertempat di ruang sidang DKPP. 

Arif Makruf selaku Kasubbag  Analisis dan Verifikasi Pengaduan 
Wilayah II menyampaikan masukan dalam kegiatan evaluasi yang 
digelar oleh sekretariat DKPP bertempat di ruang sidang DKPP.

Tenaga ahli DKPP Dr Syopiansyah Jaya Putra menjadi narasumber 
daam penyusunan SOP persuratan yang bertempat di hotel D’Anaya 
Bogor.
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