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2 (dua) tahun lebih, tepatnya pada 15 Agustus 2017, 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo mensahkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 
7 Tahun 2017), yang di dalamnya mengatur ketentuan baru 
tentang kesekretariatan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP). Berdasarkan asas lex posterior derogat legi 
priori, pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
secara langsung membatalkan seluruh ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011), 
termasuk ketentuan mengenai kesekretariatan DKPP dari di 
bawah Kepala Biro Administrasi DKPP (Satuan Kerja/Satker 
Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu)  menjadi dipimpin oleh 
seorang sekretaris dalam Satker Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia (Kemendagri).
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Upaya Penguatan SDM 

dan Profesionalisme 
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Sejarah DKPP bermula dari telah berdirinya 
Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan 
Umum (DK KPU) pada tahun 2008 

berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan 
bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik 
bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dengan 
fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga 
memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU. Untuk 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU 
Kabupaten/Kota dibentuk DK-KPU Provinsi. Sedangkan 
untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
Bawaslu dibentuk DK Bawaslu.

Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah 
menjadi DKPP melalui produk hukum UU No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. 

Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, 
UU No. 15 Tahun 2011 menetapkan DKPP bersifat 
tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan 
dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh 
jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) 
beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/
desa. DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilu  yang bertugas menangani 
pelanggaran kode etik (penyelidikan, verifikasi, 
pemeriksaan) dengan sifat putusan final dan mengikat 
(final and binding).  

Pada tahun 2017, melalui UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting 
dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 
2011,  kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. 
UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan 
DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris. 

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP 
dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat 
Jenderal Bawaslu”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017, kesekretariatan DKPP diatur secara lebih detail 
sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 162 dan 163.

 Ketentuan 
Pasal 162 menyebutkan bahwa untuk mendukung 
kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk 

sekretariat DKPP. Selanjutnya, dalam Pasal 163 diatur 
sebagai berikut:

(1) sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang 
sekretaris;

(2) sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan 
jabatan pimpinan tinggi pratama;

(3) sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Dalam Negeri;

(4) sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada 
Ketua DKPP.

Pada tanggal 16 Agustus 2018 pemerintah 
menerbitkan Perpres  No. 67 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum. Perpres tersebut lalu ditindaklanjuti 
dengan keluarnya Permendagri No. 10 Tahun 2019 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum,  yang diundangkan pada 
tanggal 20 Pebruari 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan 
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 170.

Sebagaimana pemberlakuan UU yang baru, 
keluarnya Perpres yang ditindaklanjuti dengan 
Permendagri baru, secara otomatis mengubah Perpres 
lama yang mengatur tentang DKPP, yakni Perpres 
No. 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, 
Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

DKPP hadir sebagai lembaga peradilan 
etik yang menerapkan prinsip-prinsip 
peradilan yang lazim di dunia modern, 
termasuk mengenai independensi dan 
imparsialitasnya.

Kilas Sejarah DKPP
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Tahun 2019, menjadi catatan monumental 
sejarah penyelenggaraan pemilu nasional 
pertama dalam satu paket (serentak) untuk 

memilih calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, 
Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
Awalnya, banyak pihak meragukan penyelenggaraan Pemilu 
2019 dapat berlangsung dengan sukses. Nyatanya, pemilu 
terlaksana tepat waktu, dengan terpilihnya anggota legislatif  
(pusat dan daerah), presiden dan wakil presiden yang  pada 
saat ini telah sah (legal) dan menunaikan tugasnya. 

Tidak berlebihan untuk mengakui kesuksesan pemilu 
2019. Sebelumnya media-media  internasional menurunkan 
berita sukses Pemilu 2019. CNN menyebut Pemilu 2019 di 
Indonesia sebagai  pemilu satu hari terbesar dan paling rumit 
di dunia. Reuters  menyebut Pemilu 2019  menjadi prestasi 
logistik herculean (sangat sulit) dan menjadi bukti ketahanan 
demokrasi di Indonesia. Media Inggris, The Guardian 
menyebut Pemilu 2019  sebagai salah satu pemungutan suara 
paling rumit di dunia.  Media Singapura Channel News Asia, 
mengulas Pemilu 2019 sebagai pemilu terbesar dengan 245 
ribu kandidat mencalonkan diri untuk jabatan publik, mulai 
dari kursi kepresidenan dan parlemen hingga jabatan lokal-
-untuk pertama kalinya di Indonesia. Begitu pun dengan 
Media Timur Tengah, Al Jazeera, merilis artikel yang menyebut 
pemilu terbesar dengan keunikan rematch kandidasi calon 
presiden incumbent Joko Widodo dengan calon presiden 
yang pada Pemilu 2014 dikalahkan, Prabowo Subianto. 

“Sukses penyelenggaraan pemilu di antaranya 
karena sukses penyelenggara pemilu,” bunyi kutipan yang 
seringkali dilontarkan banyak pemerhati dan ilmuan. DKPP 
sebagai bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
pemilu (bersama KPU dan Bawaslu), tentu patut berterima 
kasih kepada semua pihak, khususnya kepada KPU dan 
Bawaslu beserta jajarannya,  meskipun sukses Pemilu 2019 
juga meninggalkan korban pejuang-pejuang demokrasi 
yang wafat saat menunaikan tugas sebagai petugas pemilu. 
Kepada mereka, DKPP telah menyampaikan ungkapan bela 
sungkawa. Terkait berbagai problematika penyelenggaraan 
Pemilu 2019 yang terjadi, telah menjadi agenda penting 
perbaikan untuk pemilu-pemilu di masa yang akan datang, 
khusus jelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 
menghadapi Pemilu Serentak Nasional pada tahun 2024.

Kompleksitas Tugas DKPP dan Tuntutan 
Pembaruan Kelembagaan Berdasarkan Amanat UU 
No. 7 Tahun 2017

Tugas DKPP adalah menangani perkara kode etik 
penyelenggara pemilu. Pemilu  2019 menjadi satu-satunya 
agenda pemilu yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 
17 April 2019. Namun, persoalan pemilu bukan hanya pada 
hari pelaksanaan (hari H) karena pemilu dilaksanakan dengan 
bermacam tahapan. Pada tahun 2019, selain pelaksanaan 
Pemilu 2019, juga masih berlangsung tahapan akhir Pilkada 
2018. Karena itu, pada tahun 2019, perkara kode etik 
penyelenggara pemilu yang diterima, diverifikasi (formil dan 
materiil), dan disidangkan DKPP bukan saja terkait Pemilu 
2019 tapi juga yang terkait dengan Pilkada 2018. Itulah 
kompleksitas DKPP.  

Di luar itu, DKPP menerima titah harus berbenah 
menuju DKPP yang lebih optimal dengan dukungan struktur 
kelembagaan yang lebih profesional berdasarkan amanat UU 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa kesekretariatan 
DKPP yang sebelumnya di bawah Satuan Kerja Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipindahkan ke satuan Kerja 
Kementerian Dalam Negeri. 

Masalahnya, pemenuhan pembaruan ini tidak seperti 
“membalik telapak tangan”. DKPP sudah sangat serius 
memulai melaksanakan amanat ini sejak beberapa saat UU No. 
7 Tahun 2017 disahkan (16 Agustus 2017). Tapi, Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2018 baru disahkan satu 
tahun kemudian (16 Agustus 2018). Dua payung hukum itu 
pun belum cukup, karena DKPP masih harus menunggu 
Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 10 
Tahun 2019 yang baru disyahkan pada tanggal 24 Januari 
2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 
No. 8213732 Tahun 2019 tentang Pelantikan Struktur Baru 
DKPP pada tanggal 14 Agustus 2019.

Berbagai kerumitan yang terjadi, tidak menggoyahkan 
profesionalisme DKPP. Ketua DKPP, Harjono merasakan 
kesulitan itu, tapi menurutnya, DKPP terus bekerja, harus 
tetap profesional dalam menjalankan tugasnya menerima dan 
menangani perkara-perkara kode etik penyelenggara pemilu. 
Satu hal yang mengemuka dalam persepsi publik terkait 
kebaruan struktur DKPP di bawah Satuan Kerja Kemendagri, 
Harjono tegas menyatakan, “DKPP tetap sebagai lembaga 
yang mandiri dan berkomitmen menjaga independensi dan 
integritasnya”. 
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menyerentakkan Pemilu Legislatif  (DPRD Kabupaten/
Kota, DPRD Provinsi,  DPR RI, DPD) dan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Terjawablah 
mengapa pelantikan pejabat struktur baru DKPP tertunda. 

Dalam sambutan usai acara pelantikan, Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo  Kumolo menyampaikan, 
awalnya ingin menunda karena arahan presiden untuk tidak 
mengambil kebijakan keputusan-keputusan yang strategis 
termasuk pejabat eselon satu dan pejabat eselon dua. Tetapi 
karena pertimbangan yang sifatnya mendesak, sehingga 
pihaknya mendahulukan adanya pelantikan agar tidak 
menganggu tugas-tugas DKPP. “Saya juga sudah melapor 
kepada Bapak Mensesneg  yang hari ini harus segera 
dilantik tanpa mengurangi instruksi untuk tidak mengambil 
kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut eselon satu 
dan dua,” jelas Tjahjo Kumolo. 

Pelantikan pejabat struktur baru DKPP berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8213732 
Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019, “Dengan ini 
secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang 
baru di lingkungan kesekretariatan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujar Tjahjo dalam 
sambutan pelantikan, Kamis (15/8/2019). (*)

Menteri Dalam Negeri, 
Tjahjo Kumolo

Prestasi Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) tidak mengecewakan publik. 
Pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang 
sangat positif terhadap lembaga DKPP. Terobosan 
DKPP dalam memberhentikan penyelenggara 
pemilu (yang melanggar kode etik, red) di tingkat 
kabupaten, provinsi, memberikan harapan 
bagi publik adanya perubahan-perubahan yang 
sangat signifkan yang dilakukan secara terbuka, 
demokratis oleh DKPP.

Meski UU No. 7 Tahun 2017 diberlakukan 
jeda satu hari setelah disahkan (16 
Agustus 2017), DKPP tidak secara 

otomatis dapat melakukan restrukturisasi dengan cepat. 
Pasal 165 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa,  
ketentuan  mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang 
dan tata kerja Sekretariat DKPP (yang baru, red) diatur 
dengan peraturan presiden (perpres). Tanggal 16 Agutus 
2018 atau persis 1 (satu) tahun masa pemberlakuan UU No. 
7 Tahun 2017, Presiden Joko Widodo baru menetapkan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 67 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, 
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Perpres No. 67 Tahun 
2018).

Perpres No. 67 Tahun 2018 pun belum cukup 
untuk restrukturisasi sekretariat baru DKPP. Pasal 9 
Perpres No. 67 Tahun 2018 menyatakan, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya, pada 24 
Januari 2019, lahirlah Permendagri Nomor 10 Tahun 
2019  yang diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019 
oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 170.

Wajah Sekretariat Baru DKPP 
Tujuh (7) bulan pasca diundangkannya Permendagri 

Nomor 10 Tahun 2019, tepat pada Hari Kamis, 15 Agustus 
2019, bertempat di Gedung A lantai 5 Kantor Kementerian 
Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, menjadi 
penanda wajah sekretariat baru DKPP di bawah Satuan 
Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
(Kemendagri). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 
secara resmi melantik para pejabat dalam struktur baru 
DKPP yang terdiri atas; seorang sekretaris, 6 (enam) kepala 
bagian, dan 24 kepala sub bagian, yang terbagi ke dalam 
eselon II (pejabat pimpinan tinggi pratama), eselon III 
(pejabat administrator), dan eselon IV (pejabat pengawas).

Nama-nama yang dilantik, yaitu; Bernad Dermawan 
Sutrisno sebagai Sekretaris DKPP; Johnly Pedro Merentek 
sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Umum; Aris 
Munandar sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, 
dan Kepegawaian; Arief  Ma’ruf  sebagai Kepala Bagian 
Fasilitasi Teknis Pengaduan; Osbin Samosir sebagai Kepala 
Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan; 
Ferry Yanuar Martedi sebagai Kepala Bagian Fasilitasi 
Tim Pemeriksa Daerah; dan Ashari sebagai Kepala Bagian 
Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.

Tentang Pelantikan Tjahjo Kumolo, “Karena 
Pertimbangan yang Sifatnya Mendesak” 

Pasca pemberlakuan UU No. 7 tahun 2017, tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah 
(Pilkada) Gelombang III Tahun 2018 di 171 Daerah 
(provinsi, kabupaten/kota) mendesak untuk dilaksanakan. 
Tahun selanjutnya, pemerintah sangat sibuk melaksanakan 
semua tahapan pemilihan umum (pemilu) yang pertama kali 



LAPORAN UTAMA 

7Vol. 2, No. 4



LAPORAN UTAMA 

8 Vol. 2, No. 4

Dalam kesempatan ini, Tjahjo Kumolo meminta 
kepada aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik untuk 
menempati posisi jabatan struktural, agar sungguh-
sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai 
dengan tugas pokok fungsi dan jabatan masing -masing, 
dan melayani seluruh anggota DKPP secara profesional. 
Menurutnya,  prestasi Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) tidak mengecewakan publik. Pemerintah 
dan DPR memberikan apresiasi yang sangat positif  
terhadap lembaga DKPP. “Terobosan DKPP dalam 
memberhentikan penyelenggara pemilu (yang melanggar 
kode etik, red) di tingkat kabupaten, provinsi, memberikan 
harapan bagi publik adanya perubahan-perubahan yang 
sangat signifkan yang dilakukan secara terbuka, demokratis 
oleh DKPP,” kata Tjahjo 

Usai pelantikan, Tjahjo meminta agar DKPP 
segera menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan 
ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, kebutuhan 
DKPP baik administrasi dan fasilitas dapat terpenuhi. “Ini 
tugas Bapak Ketua DKPP untuk mendorong persiapan 
perencanaan anggaran yang lebih komprehensif,” pinta 
Tjahjo Kumolo yang pada saat majalah ini terbit menjabat 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (MenPAN & RB), sedangkan Mendagri dijabat 
mantan kapolri Tito Karnavian. 

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat di lingkungan 
DKPP, Sektetaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro 
mendatangani berita acara serah terima personel, 
pendanaan, sarana, dan prasarana serta dokumen (P3D) 
dari setjen Bawaslu kepada pihak Kemendagri.

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi 
Senada DKPP Harus Netral dan Mandiri 

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara 
Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP, 
di ruang rapat Komisi II, kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019), DKPP 
hadir  menyampaikan laporan kinerjanya 
dalam penanganan perkara kode etik 
penyelenggara pemilu, sejak berdiri, 12 Juni 

2012 sampai November 2019. DKPP juga 
menyampaikan kondisi sekretariat baru pasca 

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
Pada sesi tanya 

jawab, Anggota 
Komisi II F-PDIP 
Johan Budi  
m e n y i n g g u n g 

soal kewibawaan 
lembaga yang terkait 

kepemiluan. Johan 
mengaku sering 

membaca bahwa, DKPP sebagai lembaga yang  berwibawa. 
“Dari seragamnya ini udah berwibawa, di belakang hitam-
hitam kan orang juga agak ngeri orang lihatnya,” katanya.  
Johan pun mengingatkan agar semua penyelenggara pemilu, 
KPU, Bawaslu, juga DKPP dapat menjaga  netralitas dan 
tidak mudah diintervensi.

Tentang netralitas dan tidak mudah diintervensi, 
sebelumnya,   Saat menjabat Ketua DPR RI, Bambang 
Soesatyo berpesan, DKPP harus bersikap tegas dan tanpa 
pandang bulu dalam menangani laporan-laporan dan 
temuan di lapangan terkait dugaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu. DKPP juga harus memberikan efek 
jera agar tidak ada lagi pelanggaran kode etik yang dilakukan 
penyelenggara Pemilu di tanah air  “DKPP harus tegas agar 
itu semua menjadi warning bagi seluruh penyelenggara 
Pemilu,” jelas Bambang Soesatyo (28 Januari 2019).

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo mengharapkan, 
dengan ketegasan dan kelugasan DKPP,  maka para oknum 
penyelenggara yang ingin mencoba menciderai nilai-nilai 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu akan merasakan 
efek jera setelah menghadapi pemeriksaan dan pembuktian 
yang berlangsung dalam persidangan DKPP.

Ketua KPU Arief  Budiman, “Sekretariat 
Baru DKPP Harus Dorong Putusan yang 
Lebih Baik” 

Menanggapi pelantikan struktur sekretariat 
baru DKPP yang dipimpin oleh seorang sekretaris 
dengan penambahan beberapa kepala bagian (Kabag) 
dan kepala sub bagian (Kasubag), Ketua KPU Arief  
Budiman berharap sekretariat baru DKPP harus mampu 
mendorong putusan-putusan DKPP yang lebih baik. 
Menurutnya, sekretariat merupakan organ paling penting 
bagi penyelenggara pemilu. “Hajatan pemilu 
mustahil terselenggara secara demokratis 
jika tidak didukung oleh sekretariat yang 
mumpuni,” kata Arief  Budiman menjawab 
wawancara Tim Majalah dial-Etika di 
kantornya, Kamis (19 September 2019).

Arief  menambahkan bahwa, orang-
orang yang terdapat dalam sekretariat adalah 
orang-orang lebih lama bekerja di lembaga 
penyelenggara pemilu sehingga 
lebih mampu menyelami rincian 
dari hal-hal yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemilu. 
“Sementara komisioner 
itu berganti-ganti terus 
setiap lima tahun,” 
ujarnya.

Hal ini 
pun berlaku untuk 

DKPP sebagai lembaga yang  berwibawa. 
Dari seragamnya ini udah berwibawa, di belakang 
hitam-hitam kan orang juga agak ngeri orang 
lihatnya.”
_________________________________
Johan Budi (Anggota Komisi II F-PDIP)

Hajatan pemilu mustahil terselenggara secara 
demokratis jika tidak didukung oleh sekretariat 

yang mumpuni. Berdirinya Sekretariat DKPP dengan 
struktur baru sangatlah vital bagi keberadaan 

DKPP sebagai lembaga penyelen ggara pemilu” 
_______________________________

Arief Budiman (Ketua KPU RI) 
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DKPP yang baru saja memiliki struktur sekretariat baru 
sejak tanggal 15 Agustus 2019. Menurutnya, berdirinya 
Sekretariat DKPP dengan struktur baru sangatlah vital bagi 
keberadaan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Arief  mengatakan, banyaknya perkara pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu membutuhkan penanganan 
yang sangat rinci, terlebih di negara seluas Indonesia. 
Banyaknya penyelenggara pemilu yang terlibat dalam 
perkara-perkara pelanggaran Kode Etik penyelenggara 
Pemilu juga menjadi pertimbangan lain. “Sekretariat 
DKPP harus hati-hati dalam memberi masukan dalam 
merumuskan putusan-putusan yang akan dibahas oleh 
majelis DKPP,” harap Arief.

Secara rinci, Arief  menilai Sekretariat DKPP harus 
membangun sistem yang memudahkan para Anggota 
DKPP dalam mencari yurisprudensi putusan-putusan yang 
muncul. “Meskipun DKPP diisi oleh anggota-anggota 
yang sangat berintegritas dan memiliki kompetensi yang 
jempolan dalam hal kepemiluan, hal itu tak berarti jika 
tidak didukung oleh kinerja sekretariat yang mumpuni,” 
jelas Arief. 

Ia mencontohkan, KPU sebagai pelaksana 
penyelenggaraan pemilu pun takkan dapat 
menyelenggarakan pesta demokrasi yang berkualitas jika 
tidak didukung oleh kinerja sekretariat, “Demikian halnya 
dengan DKPP, betapa strategisnya sekretariat, jika dalam 
posisi-posisi tertentu diisi oleh orang-orang yang ahli di 
bidangnya,” tegas Arief  yang menjabat di KPU RI dua 
periode ini.

Arief  mengapresiasi, meskipun Sekretariat DKPP 
baru saja dibentuk, bahwa selama tujuh tahun berdiri, 
DKPP telah menerapkan hal-hal yang positif. Yang ia 
maksud adalah terkait dengan transparansi kelembagaan. 
Menurutnya, DKPP sudah sangat terbuka terkait dengan 
penanganan perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu. Satu contoh nyata dari hal tersebut, menurutnya 
adalah adanya siaran langsung dalam setiap sidang yang 
dilakukan DKPP. “Proses pembuatan putusan itu dilakukan 
dengan cara transparan itu cermin kemandirian karena 
kalau orang tidak mandiri dia sembunyi-sembunyi proses 
persidangannya tidak dibuat live,” ungkap Arief.

Lebih lanjut, Arief  pun berharap agar DKPP 
dapat menginisiasi komunikasi tripartit di antara tiga 
lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya, komunikasi 
di antara KPU, Bawaslu dan DKPP sangatlah penting 
guna menyepakati nilai-nilai kepemiluan yang universal. 
Hal ini, katanya, sangat penting guna menciptakan Pemilu 
Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 
“Kalau dalam bahasa yang universal itu free and fair election,” 
pungkasnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan, “DKPP Sudah 
Obyektif  dan Independen”

Apresiasi terhadap kinerja DKPP disampaikan 
Ketua Bawaslu, Abhan. Sejak berdiri pada 2012 silam 
hingga 15 Agustus 2019, DKPP berada di bawah 
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Sekjen 
Bawaslu). Sepanjang keberadaan DKPP, Abhan menilai, 
DKPP sudah objektif  dan independen. “Selama di bawah 
naungan Bawaslu, DKPP tetap mengeluarkan putusan 
yang tegas terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh jajaran Bawaslu,” jelas Abhan kepada Majalah dial-
Etika di Kantor Bawaslu, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 
Jumat (13/9/2019).

Terkait dengan kepindahan sekretariat  DKPP 
dalam naungan Kemendagri, Abhan memberikan 
tanggapan yang positif  bahwa,  “perpisahan” tersebut 
sama sekali bukan hal yang buruk bagi instansi yang 
dipimpinnya, khususnya terkait potensi putusan DKPP 
terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu.

Abhan menegaskan, ia sama sekali tidak khawatir 
dengan berdirinya Sekretariat DKPP yang baru. 
Menurutnya, sepanjang semua penyelenggara Pemilu dari 
Bawaslu menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, 
takkan ada masalah. “Insya Allah DKPP akan seobyektif  
mungkin atas penilaian terhadap pelanggaran kode etik,” 
jelasnya.

Selama tujuh tahun berdiri, Abhan 
menilai DKPP sebagai salah 
satu lembaga penyelenggara 
pemilu telah obyektif  dalam 
mengeluarkan putusan-putusan 
perkara pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu.

Hal ini menurutnya 
menunjukkan bahwa DKPP 
tetap independen walaupun 
sebelumnya menjadi 
satuan kerja (satker) di 
bawah Sekjen Bawaslu.

“DKPP tetap 
harus independen 
dan obyektif. Nilai ini 
harus tetap dipegang,” 
katanya.

Independensi 
dan obyektivitas 
DKPP, kata Abhan, 
tak lepas dari kapasitas 
dan integritas dari 
m a s i n g - m a s i n g 
komisioner DKPP. 
Menurutnya, para 

Selama di bawah naungan Bawaslu, DKPP telah mengeluarkan putusan yang tegas terhadap 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Kami sama sekali tidak khawatir dengan 

berdirinya Sekretariat DKPP yang baru. Sepanjang semua penyelenggara Pemilu dari Bawaslu menegakkan 
kode etik penyelenggara Pemilu, takkan ada masalah.”

_______________________________
Abhan (Ketua Bawaslu RI)
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komisioner DKPP memiliki komitmen untuk menegakkan 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan meningkatkan 
kualitas demokrasi Indonesia.

“Saya kira soal integritas dan komitmen dari masing-
masing komisioner DKPP yang menjadi majelis pemeriksa. 
Kekuatannya ada di integritas,” ungkap mantan Ketua 
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini.

Dengan lahirnya Sekretariat DKPP, Abhan 
berharap DKPP dapat memenuhi kelengkapan-
kelengkapan organisasi guna memantapkan penegakan 
kode etik penyelenggara Pemilu dan meningkatkan kualitas 
demokrasi di Indonesia.

Berdasar pengalamannya selama terlibat dalam 
perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu, Abhan menekankan pada aspek pemanggilan. 
Menurut Abhan, pemanggilan dari DKPP untuk sidang 
pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu kerap tiba-
tiba dan mendadak. “Mungkin kemarin karena personelnya 
terbatas, saya bisa pahami,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai sesama lembaga 
penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki komitmen untuk 
terus mendukung DKPP agar demokrasi di Indonesia 
dapat menjadi jauh lebih baik.

Abhan pun mengakui, bahwa  selama  DKPP 
berada di bawah naungan Bawaslu, terdapat suara miring 
terkait purtusan DKPP terhadap Bawaslu. Tapi Abhan 
meyakinkan, bahwa selama ini DKPP independen dan 
obyektif. “Banyak sanksi DKPP terhadap jajaran Bawaslu, 
dan Bawaslu tetap menghormati putusan tersebut tanpa 
ada upaya untuk mengintervensi,” terangnya.

Abhan pun menyatakan turut mendorong agar 
DKPP memiliki sekretariat yang mandiri tanpa dinaungi 
oleh lembaga mana pun. “Memang lebih baik kalau 
tersendiri, tidak menjadi bagian dari eksekutif, semestinya 
(Sekretariat DKPP, red.) memang mandiri,”  jelas Abhan.

Abhan juga  menegaskan dukungannya terhadap 
revisi UU Pemilu agar DKPP memiliki sekretariat 
tersendiri, bukan menjadi salah satu satker dari lembagai 
lain. Sehingga nantinya, kata Abhan, DKPP tidak berbeda 
dengan Bawaslu dan KPU yang memiliki kesekretariatan 
sendiri. “Sepakat kalau nanti ada revisi (UU Pemilu), DKPP 
jadi betul-betul mandiri, memiliki satker sendiri,” tutup 
Abhan.
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Sejarah DKPP bermula dari telah berdirinya 
Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan 
Umum (DK KPU) pada tahun 2008 

berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan 
bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik 
bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dengan 
fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga 
memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU. Untuk 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU 
Kabupaten/Kota dibentuk DK-KPU Provinsi. Sedangkan 
untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
Bawaslu dibentuk DK Bawaslu.

Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah 
menjadi DKPP melalui produk hukum UU No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. 

Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, 
UU No. 15 Tahun 2011 menetapkan DKPP bersifat 
tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan 
dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh 
jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta 
jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. DKPP 
juga merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
pemilu  yang bertugas menangani pelanggaran kode etik 
(penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat putusan 
final dan mengikat (final and binding).  

Pada tahun 2017, melalui UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting 
dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 
2011,  kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. 
UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan 
DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris. 

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP 
dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat 
Jenderal Bawaslu”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017, kesekretariatan DKPP diatur secara lebih detail 
sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 162 dan 163.

 Ketentuan Pasal 162 menyebutkan bahwa untuk 
mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, 
dibentuk sekretariat DKPP. Selanjutnya, dalam Pasal 163 
diatur sebagai berikut:

(1) sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang 
sekretaris;

(2) sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan 
jabatan pimpinan tinggi pratama;

(3) sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 
Dalam Negeri;

(4) sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada 
Ketua DKPP.

Pada tanggal 16 Agustus 2018 pemerintah 
menerbitkan Perpres  No. 67 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum. Perpres tersebut lalu ditindaklanjuti 
dengan keluarnya Permendagri No. 10 Tahun 2019 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum,  yang diundangkan pada 
tanggal 20 Pebruari 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan 
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 170.

Sebagaimana pemberlakuan UU yang baru, 
keluarnya Perpres yang ditindaklanjuti dengan Permendagri 
baru, secara otomatis mengubah Perpres lama yang 
mengatur tentang DKPP, yakni Perpres No. 80 Tahun 
2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum Kecamatan 

DKPP hadir sebagai lembaga peradilan 
etik yang menerapkan prinsip-prinsip 
peradilan yang lazim di dunia modern, 
termasuk mengenai independensi dan 
imparsialitasnya.

Kilas Sejarah DKPP
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Atas hal tersebut, untuk melaksanakan amanat 
UU No. 7 Tahun 2017, Perpres  No. 67 Tahun 2018, dan 
Permendagri No. 10 Tahun 2019, maka DKPP menyusun 
dan menyesuaikan konsep kelembagaan baru dengan 
berpedoman pada tugas dan fungsi DKPP, yakni; pertama, 
merumuskan desain struktur kelembagaan sesuai amanat 
UU No. 7 Tahun 2017, kedua, mengkaji kebutuhan desain 
struktur organisasi yang ideal sesuai dengan kewenangan, 
tugas, dan tata kerja DKPP, dan ketiga melakukan analisis 
terhadap desain kelembagaan Sekretariat DKPP dengan 
mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017, dan mengacu 
pada berbagai peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku, terutama  dari lembaga terkait (stakeholder) yaitu 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). 

DKPP: Satu Kesatuan Fungsi 
Penyelenggaraan Pemilu

 Pembentukan DKPP didasari atas niat baik dan 
semangat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas 
melalui dukungan kinerja penyelenggara pemilu yang 
berintegritas.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia melibatkan 
banyak  lembaga, antara lain Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), 
Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Setiap 
lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. KPU 
menyelenggarakan teknis tahapan Pemilu; Bawaslu 
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan teknis 
tahapan pemilu dimaksud; sedangkan MK berfungsi 
sebagai pemutus akhir manakala terjadi perselisihan hasil 
Pemilu.

 DKPP termasuk dalam satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. DKPP bertugas 
menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tujuannya 
adalah agar integritas penyelenggaraan pemilu dapat terjaga 
sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dengan 
lapang dada.

 Komposisi keanggotaan DKPP berjumlah 
7 (tujuh) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur 
masyarakat yang dipilih oleh DPR, 2 (dua) orang dari unsur 
pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden, dan masing-
masing 1 (satu) orang yang bertugas secara ex officio KPU 
dan Bawaslu.

 Setiap lembaga negara bekerja sebagai pelayan 
publik. Merujuk pada hal itu, maka lembaga yang termasuk 
dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu 
dituntut mampu menyediakan layanan yang berkualitas, 
baik proses maupun hasilnya. Dalam hal ini, pelibatan 

masyarakat dalam menilai kinerja lembaga penyelenggara 
pemilu menjadi penting. Begitu pun dengan cara yang dipilih 
oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam menanggapi 
dan menindaklanjuti tuntutan dan kebutuhan masyarakat 
pemilih dan peserta pemilu.

Momentum penyempurnaan peraturan perundang-
undangan tentang pemilu melalui pemberlakuan UU No. 
7 Tahun 2017 turut membawa konsekuensi bagi DKPP 
secara kelembagaan. Perubahan kelembagaan DKPP, selain 
soal kesekretariatan, juga terjadi pada cakupan tugas dan 
wewenang, pihak-pihak berperkara (subjectum litis) kode 
etik, dan eksistensi Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, tugas DKPP 
meliputi: (a) menerima aduan dan/atau laporan dugaan 
adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
penyelenggara Pemilu; dan (b) melakukan penyelidikan dan 
verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan 
dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh penyelenggara Pemilu. Sedangkan kewenangan yang 
diberikan oleh undang-undang kepada DKPP mencakup: (a) 
memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan 
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan 
pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak 
lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk 
dimintai dokumen atau bukti lain; (c) memberikan sanksi 
kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar 
kode etik; dan (d) memutus pelanggaran kode etik.

Mempertimbangkan saran dan masukan dari 
berbagai kalangan, termasuk DKPP, lembaga legislatif  
memutuskan untuk melakukan perubahan terkait 
subjectum litis Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jika 
sebelumnya diatur bahwa para penyelenggara pemilu di 
seluruh tingkatan dapat diperiksa oleh DKPP, maka dengan 
berlakunya UU No. 7 Tahun 2017, para penyelenggara 
pemilu yang dapat diperiksa adalah mereka yang berada 
di tingkat pusat sampai kabupaten/kota, kecuali para 
penyelenggara pemilu yang berada di bawah tingkat 
kabupaten/kota terbukti melakukan pelanggaran kode etik 
berat sehingga layak diberhentikan dari jabatannya sebagai 
penyelenggara pemilu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh 
atasannya.

Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 juga mengakomodasi 
dan menegaskan keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD). 
Sebelumnya, pembentukan TPD hanya didasarkan atas 
inisiatif  kebijakan kelembagaan DKPP. Melalui ketentuan 
Pasal 164 Undang-Undang a quo diatur bahwa DKPP dapat 
membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang 
bersifat ad hoc dengan komposisi keanggotaan berjumlah 4 
orang. Adapun tugas dan wewenang TPD diatur tersendiri 
dengan peraturan DKPP.

Mengenai perubahan status kesekretariatan DKPP, 
termuat dalam ketentuan Pasal 162 dan 163. Untuk 
mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, 
dibentuk sekretariat DKPP. Kesekretariatan dipimpin 
oleh seorang sekretaris dengan ketentuan ASN berjabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama. Sekretaris DKPP diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, sementara 
pertanggungjawaban tugasnya langsung kepada Ketua 
DKPP. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa 
pengisian jabatan dalam struktur organisasi sekretariat 
DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP.
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Amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,  terkait 
kesekretariatan baru DKPP merupakan hasil pembahasan yang cukup  dengan 
pertimbangan bahwa, DKPP harus lebih ditingkatkan kelembagaannya menjadi 
lebih mandiri.  Persoalan, kenapa harus menginduk kepada Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri, red), kenapa tidak di Kemenpan (Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara, red), atau kementerian lain. Hal ini lebih pada 
pertimbangan masalah pemilu, rumpunnya lebih dekat dengan Kemendagri 
yang mengelola politik dalam negeri. Jadi, pertimbangannya hanya pada aspek 
tatakelola  kesekretariatan saja,  DKPP tetap seperti semula, tetap independen, 
tidak ada intervensi apapun. Pendapat pribadi saya, kalau besok atau lusa, ada 
perubahan DKPP menjadi lembaga yang mandiri, berdiri sendiri, saya malah 
lebih setuju.  

Perpindahan 
Kesekretariatan DKPP 
ke Kemendagri 
Aspek Teknis Saja

Intisari wawancara Tim Redaksi Majalah dial-
Etika DKPP dengan Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan 
(Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia. Berikut hasil wawancara lengkapnya. 

       

Apakah DKPP ini sudah signifikan untuk 
meningkatan kualitas demokrasi? 

Penyelenggara pemilu itu kan satu sistem trio, KPU, 
Bawaslu dan DKPP. Kita harus memberikan respect nilai 
positif  bahwa, sukses Pemilu Serentak 2019, Pilkada 2015, 
2017 dan 2018 adalah sukses ketiga lembaga itu.  Jadi, baik 
KPU, Bawaslu, dan DKPP secara umum telah memberi 
kontribusi positif  kepada berlangsungnya penyelenggaraan 
pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Sebagai lembaga negara, pemerintahan dalam negeri yang 
megelola politik dalam negeri melihat keadilan lembaga 
ini cukup positif. Cara pandang kita terhadap DKPP tentu 
tidak bisa dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. 

Amanat UUD 1945 menyebutkan bahwa, 
penyelenggara pemilu diselenggarakan oleh lembaga 
yang bersifat mandiri nasional dan tetap oleh KPU, 
walau pun dalam praktiknya kita mekarkan menjadi tiga 
lembaga,  tapi tetap satu body, satu body besar, satu body 

penyelenggara pemilu yang kelembagaannya kita pecah, 
satu pelaksanaannya, satu yang mengawasi, dan satu yang 
fokus dengan kode etik.

Terkait perubahan kesekretariatan dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017; keputusan ini merupakan 
hasil pembahasan yang cukup dengan pertimbangan, 
bahwa DKPP harus lebih ditingkatkan kelembagaannya 
menjadi lebih mandiri. Antara DKPP dan Bawaslu adalah 
sama-sama penyelenggara pemilu, maka harus dipisah 
agar tidak terjadi conflict of  interest. DKPP juga tidak tepat 
di bawah KPU, keduanya juga sama-sama penyelenggara 
pemilu. Karena itu, DKPP harus dilepaskan dari Bawaslu 
dan KPU. Persoalannya, kenapa harus menginduk 
kepada Kementerian Dalam Negeri, kenapa tidak di 
Kemenpan, atau kementerian lain. Hal ini lebih pada 
pertimbangan masalah pemilu rumpunnya lebih dekat 
dengan Kemendagri yang mengelola politik dalam negeri. 
Alasan sangat prosedural terkait penganggaran, bahwa 
sekretaris DKPP adalah pejabat eselon II yang dalam 
praktik operasional kelembagaan belum dapat menjadi 
PA (Pengguna Anggaran). Atas dasar itulah, maka DKPP 
harus dicantolkan  dengan kementerian agar prosedur  
penganggarannya dapat berjalan. Kondisi objektif  seperti 
itulah yang dianggap masa transisi walaupun di UU tidak 
ada masa transisi. Pikiran objektif  kita sebenarnya adalah 
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menjadikan lembaga ini mandiri, khususunya untuk soal 
penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Satu penguatan lagi terkait TPD yang sebelumnya 
hanya bersifat ad hoc lalu diatur secara khusus dalam 
Undang-undang No. 7 tahun 2017. Ini juga dimaksudkan 
agar DKPP semakin kuat dan mandiri karena didukung 
oleh tokoh-tokoh profesioal di daerah.

Apakah pendirian Sekretariat DKPP ini 
merupakan bentuk kepercayaan terhadap 
kinerja DKPP?

Memang itu bagian dari inovasi kelembagaan dalam 
hal penyelenggaraan pemilu. Awalnya Bawaslu juga bagian 
dari KPU, karena memang di UUD 1945 hanya disebut 
KPU.  Jadi inovasi kelembagaan kita sebenarnya berdasarkan 
pengalaman empiris dalam penyelenggara pemilu, kita 
butuh  pengawasan yang bisa dipercaya oleh publik, maka 
dibentuklah Bawaslu yang tidak  di bawah KPU, termasuk 
DKPP, agar tidak ada konflik otoritas, konflik kewenangan 
maka DKPP tidak di bawah  KPU atau Bawaslu.

Menurut saya, sementara ini yang terbaik untuk 
sistem pengorganisasian kelembagaan penyelenggara 
pemilu, ada KPU, Bawaslu, ada DKPP. Tiga unsur dalam 
satu body dalam penyelenggaraan pemilu. Maka tiga-
tiganya juga tetap bersifat mandiri, nasional, dan tetap.

Jadi terkait berpindahnya kesekretariatan ke 
Kemendagri itu tidak ada persoalan karena itu hanya dalam 
aspek teknis, karena kita disandera oleh kebijakan tata 
kelola keuangan negara. Dalam hal penganggaran program 
kegiatan anggaran bahwa eselon II  itu tidak dapat menjadi 
Pengguna Anggaran.

.
Bagaimana idealnya? 

Saya setuju kalau ini jadi eselon I supaya DKPP lebih 
kuat. Jadi tidak ada pengaruhnya, hanya keskretariatannya 
yang terkoneksi dengan organisasi Kemendagri. Tapi 
pengelolaannya independen.  Di bawah pimpinan dan 
anggota DKPP, putusan-putusannya juga independen, 
peran dan fungsinya juga independen, tetap dalam roh 
konstitusi, bahwa DKPP bersifat mandiri nasional dan 
tetap. Jadi perpindahan kesekretariatan DKPP dari Bawaslu 
ke Kemendagri lebih pada aspek teknis saja.  Ini harus 
dijelaskan pada masyarakat.

Artinya Kemendagri konsisten dan 
mempunyai komitmen untuk meningkatkan 
kualitas demokrasi?

Amandemen UUD 1945 mendorong penyelenggra 
pemilu itu sendiri. Sebelum reformasi namanya LPU 
(lembaga pemilihan umum) di bawah Kemendagri. 
LPU dianggap tidak netral dan  mendukung kekuasaan. 
Karena itu amandemen konstitusi mengamanatkan 
sistem penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh lembaga 
yang mandiri, nasional dan tetap. Lalu kita sebut KPU,  
berkembang Bawaslu, berkembang lagi DKPP. Ini adalah 

bagian dari inovasi dan pengalaman empirik. 
Misal, dulu Bawaslu masih bagian dari KPU, 

tapi  ternyata masih ada lubang, ada masalah dalam 
hal menegakkan hukum-hukum kepemiluan, dinilai 
tidak berfungsi sebagai inspektorat, bukan mengawasi 
program kegiatan, tapi lebih ke aspek penyelenggaraan. 
Maka dimekarkanlah KPU. Dalam perkembangannya, 
ternyata kita lihat bahwa perlu ada penegakan kode 
etik mendisiplinkan, memberhentikan pelaku koruptif  
penyelenggara, penyalahgunaan wewenang, melakukan 
pelanggaran hukum, berkolusi dengan calonnya (peserta 
pemilu, red). Maka berdasarkan pengalaman empirik itu, 
kita membuat inovasi membangun struktur kelembagaan 
untuk menjawab itu, dan dinamika yang berkembang..

Apakah nanti lembaga penyelenggara pemilu 
tetap seperti ini? Yah, kita lihat perkembangannya 
berhadapan dengan demokrasi kita. Diakui atau tidak 
bahwa penyelenggara pemilu itu tetap rumpun eksekutif. 
Persoalan apakah dia (lembaga penyelenggara pemilu, red) 
menjadi lembaga otonom atau masuk satu lembaga negara, 
itu kan soal urusan tata kelola kita saja. Nah, sampai hari 
ini kan kita kurang percaya karena kita punya pengalaman 
masa lalu, tapi kalo misalnya satu ketika percaya di 
bawah Kemendagri pun tidak ada masalah, asalkan tidak 
mempengaruhi putusan-putusan politik dan tidak menjadi 
alat penguasa untuk melenggangkan kekuasaan. 

Itukan pilihan-pilihan kebijakan yang tentu tidak 
bisa diputuskan oleh pemerintah sendiri, ini kan bersama 
DPR. Kemendagri tentu konsisten mendukung agenda 
reformasi karena salah satu agenda reformasi dan perintah 
reformasi itu adalah menyelenggarakan pemilu luber jurdil 
tadi.

.
Idealnya?

Yahh bukan ideal, kalau ideal kita berhenti dalam 
berinovasi, tidak ada yang ideal dalam urusan duniawi,  
itu yang ideal urusan akherat saja. Pada saat pelantikan 
(struktur sekretariat baru DKPP, red), Pak Menteri Dalam 
Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa ini aspek 
tatakelola  kesekretariatan saja,  DKPP tetap seperti semula, 
tetap independen, tidak ada intervensi apa pun. Pendapat 
pribadi saya, kalau besok atau lusa, ada perubahan DKPP 
menjadi lembaga yang mandiri, berdiri sendiri, saya malah 
lebih setuju.

Bawaslu dulu kan di bawah Kemendagri, 
mungkin bisa diceritakan Kemendagri dalam 
menaungi Bawaslu satu dekade silam?

Penyelenggara pemilu ini kan masih dalam rumpun 
ekseskutif. Lembaga eksekutif  di bawah Presiden, yang 
mengelola sistem politik kita khususnya politik dalam 
negeri Kemendagri, kalau luar negeri ada Kemenlu. Yang 
memutuskan itu undang-undang bukan Kemendagri sendiri. 
Memang Bawaslu dulu dipercayakan ke Kemendagri tapi 
lagi-lagi substansi besarnya adalah hanya sekretariatnya, 
Meskipun pegawainya juga dari  Kemendagri, tapi 
kan  hanya administrasi, administratif  kepegawaian dan 
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administratif  keuangan, tidak ada hubungannya dengan 
kinerja substansif, misalnya bagaimana mengambil 
keputusan, soal indepedensi, dan  tetap mandiri. Artinya 
hal yang sama berlaku terhadap DKPP, bahkan lebih baik. 

Jadi, sikap pemerintah itu jelas, untuk penyelenggara 
pemilu kita kembali ke konstitusi, bahwa dia (penyelenggara 
pemilu, red) bersifat mandiri, nasional dan tetap. Roh 
besarnya di undang-undang  dan peraturan-peraturan. 
Persoalan teknis itu sifatnya hanya pelaksanaan, tetapi 
filosofi dan substansi  besarnya ada di UUD. Jadi adapun 
pengelolaan teknis administrasi kepegawaian, administrasi 
keuangan, dan administrasi organisasi  itu teknis belaka, 
tapi substansi utamanya bahwa dia harus bersifat mandiri, 
lembaga ini mandiri dan independen 

.

Saran dan masukan untuk DKPP?
Yang menghadirkan kualitas pemilu, demokrasi 

atau pemilu yang sehat itu penopang utamanya adalah 
penyelenggara pemilu itu sendiri, karena penyelenggara 
adalah alat atau instrumen terbesar dibanding faktor-faktor 
lainnya. Sejelek-jeleknya undang-undang pemilu, sepanjang 
penyelenggaranya benar, maka kemungkinan proses 
dan hasil pemilunya bisa lebih baik.  Sebaliknya, kalau 
penyelenggaranya korup (kekuasaan bukan uang ya), maka 
sudah pasti penyelenggaraan pemilu pasti sangat buruk.

Jadi  penyelenggara punya poin yang utama. Yang 
lain, hanya aspek pendukung saja. Maka dia (penyelenggara 
pemilu, red) yang menentukan wajah pemilu kita. 
Nah  DKPP bagian dari sistem penyelenggara pemilu. 

Kita bangun tesis, jika DKPP berkinerja positif, maka 
penyelenggara pemilu akan positif. Jika DKPP berkinerja 
negatif, seribu persen diyakini penyelenggara pemilu 
hasilnya buruk.. 

Jadi bekerja di DKPP tidak boleh biasa-biasa saja, 
kalau perlu pegawai terbaik itu harus dikirim ke DKPP. 
Kalau kawan-kawan tidak mampu membawa lembaga ini 
sesuai dengan harapan reformasi, terpaksa suatu ketika kita 
berfikir amandemen  UUD  lagi, khususnya untuk  pasal 
penyelenggara pemilu. (*)

DKPP tetap seperti semula, tetap 
independen, tidak ada interverensi 
apapun. Pendapat saya, kalau besok 
atau lusa, ada perubahan DKPP 
menjadi lembaga yang mandiri, berdiri 
sendiri, saya malah lebih setuju.
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Intisari hasil wawancara Tim Humas DKPP, 
dengan Ketua DKPP, Dr. Harjono, S.H., M.CL. Berikut 
selengkapnya:

Amanat UU 7/2017 dan Perpres 67/2018 terkait 
Sekretariat DKPP berhasil dilaksanakan melalui 
Permendagri 10/2019. Apakah DKPP mengalami 
masa transisi yang menyulitkan?

Terus terang transisi ini menyulitkan dalam hal 
administratif. Melepaskan diri dari Bawaslu ke Kemendagri 
(Kementerian Dalam Negeri, red) berjalan tidak smooth 
dalam persoalan pendanaan. Ini yang sekarang sedang 
diselesaikan. Yang terjadi, pada Agustus 2019 DKPP harus 
pindah dari  Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu ke 
Kemendagri. Di sisi lain, belum ada kejelasan soal prosedur 
pencairan pendanaan. Ini yang belum ketemu sehingga 
sekarang masih akan digarap/digodok. Ini teknis saja. 
Tentu ini menjadi beban berat DKPP, karena DKPP harus 
terus menerima setiap pengaduan dan melaksanakan sidang 
terhadap semua perkara yang sedang berjalan, terutama 
untuk penyelenggaraan sidang di ibu kota provinsi untuk 
perkara kode etik penyelenggara pemilu di Tingkat 
Kabupaten/Kota.

 Kalau persoalan yang berkaitan dengan pendanaan 
(budget), tidak ada masalah, sudah clear dari Komisi II DPR 
RI, termasuk untuk anggaran  DKPP tahun 2010 sebesar 
Rp. 157 milliar. DKPP berharap, anggaran tersebut tidak  
diutak-atik karena sudah “ngepres banget”. Anggaran 
tersebut untuk semua keperluan kantor. Oleh karena itu, 
DKPP berharap dana tersebut dapat diterima dan kalau 
toh dirasa ada kekurangan di pertengahan tahun nanti kita 
ajukan lagi. 

Kalau sikap Bawaslu terhadap perpindahan Sekretariat 
DKPP?

Kalau Bawaslu menganggap sebagai beban, saya 
kira makin ringan dia. Itu kalau dianggap sebagai beban. 
Tapi kalau ini dianggap sebagai hal yang normal dalam 
organisasi, ada atau tidak ada DKPP (dalam satker Bawaslu) 
itu sama saja.

Kemendagri punya komitmen yang sama terhadap 

independensi DKPP?
Oh mereka welcome, sangat welcome. Bahkan Pak 

Menteri bilang ke kita, kalaupun tidak ada satker, saya 
berikan semacam otonomi khusus saja. Tapi tidak lepas dari 
ketentuan peraturan yang berlaku, apalagi yang menyangkut 
keuangan. 

Pendirian Sekretariat baru ini apa merupakan bentuk 
apresiasi terhadap kinerja DKPP yang baik selama 
ini?

Saya tidak tahu karena itu DPR (yang tahu), tapi 
kalau fungsi sebetulnya sekretariat itu kan membantu kita. 
Saya tutup mata sajalah, Sekretariat ada di mana pun, so far 
tidak mengganggu saya, ya sudah. Mau di departemen atau 
kementerian ini, mau di kementerian itu, saya tidak masalah 
selama penegakan kode etik ini tidak dicampur tangan.

Atau mungkin ini merupakan bentuk dukungan 
untuk penguatan kelembagaan DKPP?

Kewenangan sudah tidak ada masalah, sudah 
full, jadi tidak perlu ditambah. Cuma facilitating untuk 
menyelenggarakan kewenangan itu yang kemudian harus 
didukung. Misalnya soal teleconference, tolong disediakan 
yang bagus. Kalau tidak bisa teleconference ya akhirnya sidang 
terganggu. Hal-hal seperti itu yang kita harapkan.

Proyeksi bapak ke depan setelah ada Sekretariat 
DKPP?

Harusnya kinerja dan pelayanan publiknya jadi 
semakin baik, kalau bisa ada penambahan staf. Barangkali 
kemarin pendaftaran (pengaduan) agak lama, sekarang 
harus semakin cepat. Sebagai suatu unit pelayanan, pasti 
kan yang diminta adalah kualitas dan kecepatan. Kalau 
kuantitas kita tidak bisa rencanakan karena tergantung pada 
banyaknya orang yang mengadu. Tapi kalau kualitas kita 
harus bisa meningkat.

Ada kekhawatiran timbulnya persepsi publik yang 
buruk ketika DKPP berada di bawah Kemendagri?

Iya, tentu saja. Tapi kalau kita lihat, pak menteri 

Transisi DKPP dari dari Bawaslu ke Kemendagri memang berjalan tidak smooth, 
terutama  dalam persoalan pendanaan. DKPP pun tetap melaksanakan tugasnya 
dengan tetap memegang komitmen  sebagai lembaga independen. DKPP 
juga meyakinkan tidak akan ada conflict of  interest meski sekarang berada di 
bawah Satuan Kerja (Satker) Kementerian Dalam Negeri (lembaga eksekutif). 
Persoalan perpindahan adalah murni  soal administrasi. Dengan kesekretariatan 
baru,  DKPP berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dengan 
memutus perkara kode etik pemilihan umum, murni karena pertimbangan-
pertimbangan yang berkaitan dengan kode etik yang mengedepankan prinsip  
audi alteram partem dengan memberikan jaminan yang sama bagi para pihak 
yang berperkatra di DKPP. Berkaitan dengan pendanaan (budget), tidak ada 
masalah, sudah clear dari Komisi II DPR RI, termasuk untuk anggaran  DKPP 
tahun 2010 sebesar Rp 157 milliar. DKPP berharap, anggaran tersebut tidak  
diutak-atik karena sudah “ngepres banget” untuk semua keperluan kantor. 
DKPP berharap dana tersebut dapat diterima.
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pun sudah berkomitmen dan sempat menanyakan, “kok 
DKPP bisa masuk sini? Apa ini tidak salah? Padahal kita 
kan eksekutif ”.  

Tanpa kita harus mengingatkan, mereka sudah 
katakan bahwa ini kurang tepat.

 
Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 
DKPP semakin “galak” dengan Sekretariat sendiri?

Enggak lah, kita sesuai aturan dan ketentuan saja. 
Persoalan galak kan relatif, artinya sejauh kita tidak melewati 
kewenangan, it’s okay. Kalau kemudian galaknya itu dilihat 
dari produk sanksi. Itu bukan resiko kita, tapi resiko dari 
mereka yang melanggar aturan.

 
Soal sanksi, DKPP sendiri pernah disebut sebagai 
“malaikat pencabut nyawa” oleh para penyelenggara 
Pemilu …

(tertawa…) Persoalan yang berkaitan dengan 
etika itu kan kita ukur, yaitu apa yang telah dilakukan. 
Kita enggak tahu kelakuan yang ada itu gimana, tapi yang 
kita rujuk adalah kelakuan itu, kan macam-macam, dan 
potensi kesalahan (dari penyelenggara Pemilu) itu banyak 
karena yang diladeni juga banyak. Dari surat menyurat 
saja, itu (surat) harus dibalas dong, masa harus sebulan 
baru dibalas?  Itu dari segi menjawab surat saja. Dari segi 
penanggalan surat juga salah, itu menyalahi kode etik juga. 
Jadi kemungkinan potensi salah itu banyak. Oleh karena 
itu, kita juga menyesuaikan dengan hal-hal yang dilanggar, 
kalau yang dilanggar itu profesionalisme, kita bisa ingatkan, 
tapi kalau pelanggaran itu menyangkut integritas, sebagai 
Ketua DKPP saya bisa katakan enggak ada ampun. Harus 
berintegritas itu kamu tidak boleh memihak, tapi kok 
malah menerima suap? Itu tidak bisa lagi ditoleransi, kalau 
kekurangan lain mungkin bisa ditoleransi.

Penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap 
oleh DKPP tidak dapat lagi mendaftar sebagai 
penyelenggara pemilu pada masa yang akan datang. 
Ada pendapat yang bilang kalau hal ini melanggar 
HAM, menurut Bapak gimana?

Kita mensyaratkan itu, tapi kita kan tidak merekrut. 
Silahkan KPU dan Bawaslu membuat catatan itu, di 
samping itu kan masyarakat juga tahu. Oleh karena itu, 
kalau sampai terekrut lagi, masyarakat bisa tahu. Kita lihat 
HAM itu apa? Kalau pemecatan ini dilakukan setelah 
penyelenggara pemilu melanggar aturan, yang dia lakukan 
juga melanggar. Dia tidak melakukan pelayanan yang bagus, 
setiap warga negara berhak mendapat pelayanan yang sama 
kok.  Lalu kenapa surat tidak dibalas dalam satu hari? Ada 
juga surat yang tidak dijawab selama dua bulan, ini kan juga 
termasuk pelanggaran HAM. Dan pelanggaran HAM ini 
jangan dilihat sebagai melanggar kebebasan saja, enggak 
juga, karena sanksi juga diberikan atas pelanggaran yang 
dilakukan.                       

                                                                                   

Mohon dijelaskan tentang restorative justice ala 
keputusan DKPP?

Restoratif  justice ala DKPP, putusan kita 

menyatakan seseorang direhabilitasi, seringkali kita juga 
memberi tausiyah untuk hal-hal yang berkaitan dengan 
bagaimana restorative justice kepada pencari keadilan.  
Begini, ini konsep yang saya pikirkan, DKPP sebenarnya 
tujuannya bukan untuk menghukum orang, kamu dihukum 
karena dia salah, bukan itu. Tujuan utamanya adalah 
menjaga trust terhadap penyelenggara Pemilu. Selama itu 
kemudian mengganggu trust, maka itu harus dibersihkan. 
Jangan sampai orang yang mengganggu trust ini masih ada di 
dalam lembaga penyelenggara Pemilu. Ini kepentingannya 
bukan menghukum orang, tapi kepentingannya adalah 
menjaga lembaga penyelenggara pemilu supaya tetap 
mendapat trust. Seperti halnya dalam jurnalis, kalau ada yang 
melanggar kode etik dan dilaporkan ke Dewan Pers, lalu dia 
mendapatkan sanksi, itu kan supaya pers tetap dipercaya.  
Itu yang saya maksud, jadi bukan orangnya yang dituju, tapi 
lembaganya yang dijaga. 

Seperti halnya dokter yang malpraktek, lalu dihukum 
IDI. Bukan soal hukuman yang diberikan IDI, tapi profesi 
dokter harus tetap mendapat kepercayaan. Bayangkan 
kalau kemudian timbul pendapat, “oh dokter ternyata 
begitu semua”. Karena perbuatan seseorang saja kemudian 
menjadi stigma bagi profesi, itu yang harus kita jaga.

Apa pentingnya bagi sistem demokrasi kita?
Demokrasi kita kan, katakanlah Pemilu ya, itu 

ada empat faktor, yaitu aturan, penyelenggara, kontestan, 
dan pemilih.  Apa pun faktornya, yang diperlukan adalah 
kepercayaan. Kepercayaan ini bisa timbul kalau ada fair play. 
Nah unsur ini di mana? Bisa saja aturannya jelek.  Pertama, 
kalau kita bicara aturan yang jelek, Pemilu Orde Baru itu 
bukan saja buruk, tapi sudah amburadul karena belum 
apa-apa sudah ada yang menang. Oleh karena itu, dari segi 
aturan harus oke supaya bisa fair. Kedua, penyelenggara 
ini memang harus fair. Ketiga, kontestan, juga harus fair. 
Dia sadar penuh bahwa posisinya adalah kontestan dalam 
sebuah pesta demokrasi. Ini yang rentan karena dia yang 
membuat undang-undang, dia yang membuat ketentuan 
tapi karena juga sebagai kontestan, dia juga yang berpotensi 
melanggar (aturan). Keempat, terkait dengan pemilih, 
harus dijaga dan dijamin.

Nah di situ fungsi DKPP?
Akhir-akhir ini kan ada isu bahwa KPU dan Bawaslu 

tidak independen. Tapi begitu dia melihat, oh ternyata 
orang KPU itu bisa diberi sanksi oleh DKPP, artinya dia 
tidak seenaknya saja. Meskipun mungkin tidak sampai 
pemecatan, tapi DKPP dalam banyak kasus memberi 
sanksi sampai memindahkan jabatan. Oke, kamu tidak 
diberhentikan tetap, tapi kamu harus pindah dan jabatan itu 
harus diberikan kepada orang lain. Yang seperti itu kan ada.

Beberapa orang menyebut ada tren baru dalam 
putusan DKPP, yaitu pemberhentian dari jabatan dan 
peringatan keras terakhir. Penjelasan Anda?

Ini yang saya katakan, pelanggaran kan ada 
gradasinya. Pemberhentian untuk pelanggaran yang  
begitu keras atau berat. Peringatan keras terakhir, ini 
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mestinya sudah lampu merah, jangan diulang lagi. Kalau 
pemberhentian dari jabatan itu seringkali karena dinilai 
soal manajemennya, kualitas kepemimpinannya, karena 
dia menyebabkan adanya pelanggaran itu, kita tetapkan 
pemberhentian dari jabatan. Memang itu modifikasi-
modifikasi, saya sendiri tidak tahu keputusan DKPP yang 
dulu gimana. Tapi kita sudah membuat suatu kesepakatan 
bahwa sanksi-sanksi seperti itu kita prediksikan dapat 
mendidik (penyelenggara Pemilu).

Tujuannya mendidik ya? 
Memang pemberhentian dari jabatan itu sebetulnya, 

kita tahu kan di KPU dan Bawaslu masing-masing 
bertanggung jawab pada bidangnya. Dalam penempatan 
itu, kita tidak tahu mekanisme pemilihan sebelumnya. 
Tapi dari kriteria atau dari petunjuk apa yang dilanggar, 
sebetulnya kita bisa melihat the right man on the right place, 
kira-kira begitu lah.

Mohon penegasan bahwa DKPP tetap independen, 
netral dan imparsialitas, meskipun di bawah 
Kemendagri?

Begini, meskipun kita tidak sekuat pengadilan, 
tapi seringkali pemberhentian itu menjadi momok. Jadi 
persoalan campur tangan ini sedikit banyak ada lah, kalau 
bisa si A jangan diginikan, si B jangan digitukan.  Nah itu 
yang kita hindari, supaya kita tetap independen. Jangan 
sampai ada, wah dia harusnya dikeluarkan, tapi kemudian 
kita melakukan lobi-lobi supaya tidak dikeluarkan. Kalau 
begitu, orang akan mengatakan, “DKPP bisa diatur-atur”. 

Tujuan utama pendirian Sekretariat DKPP sesuai 
amanat UU 7/2017 adalah profesionalisme dan 
penguatan SDM. Apa yang jadi ukuran tercapainya 
dua hal tersebut?

Profesional itu berarti DKPP dalam memutus itu 
murni karena pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan 
dengan kode etik. Jadi seringkali, orang bisa mengatakan 
ini harusnya begini, itu harusnya begitu. Tapi selama itu 
tidak masuk dalam persidangan (fakta persidangan), kita 

tidak bisa mempertimbangkan.  Oleh karena itu, prinsip 
pengadilan yang disebut audi alteram partem, pihak-pihak 
dalam persidangan, baik Pengadu atau Teradu, itu harus 
didengarkan secara baik, itu harus dilakukan. 

Kalau ukuran dari tercapainya penguatan SDM?
SDM kan terdiri dari komisioner. Kalau ini kan kita 

tidak bisa karena yang memilih orang lain, yaitu DPR dan 
Presiden. Kalaupun itu akan digunakan untuk menguatkan 
SDM ya di situ, DPR memilih yang tepat, Presiden juga 
sama. Tapi tidak dapat dinafikan, setelah kita berkumpul, 
kita juga saling mengasah dan meningkatkan kualitas 
dengan diskusi terbuka. Katakanlah saya berpendapat A, lalu 
yang lain menanyakan betul enggak pendapat saya? Lalu 
kita wacanakan. Oleh karena itu, kita sidang pleno. Kalau 
tidak, beredar saja kertas yang isinya “si A dihukum”, atau 
“si B tidak dihukum”. Gunanya sidang pleno itu kan kita 
membicarakan kenapa sih Anda menghukum? Alasannya 
apa? Kalau saya rasa cukup peringatan, kalau yang lain 
peringatan keras, nah itu saling tukar menukar pandangan. 
Itu sebagai forum dan dialog untuk meningkatkan kapasitas 
SDM. n

________________________________
…kita adalah lembaga independen, kita 
tetap memegang komitmen untuk itu. 
Begitu diumumkan DKPP akan pindah, 
pernyataan pertama yang saya katakan 

adalah, “independensi kita takkan 
terpengaruh meskipun pindah”. Karena ada 

anggapan bahwa ini kan DKPP, mestinya 
tetap di bawah Bawaslu karena sama-sama 
penyelenggara pemilu. Pada saat pindah ke 
Kemendagri, saya enggak tahu pembicaraan 
di DPR, Kemendagri kan eksekutif, sebuah 

lembaga yang independen kok didanai 
lewat eksekutif? Apakah ada problem? 
Oleh karena itu saya katakan kita tetap 

independen saja.________________________
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DKPP Harus
Berdiri Sendiri 
dan Terpisah
Hadar Nafis Gumay
Aktivis Pemilu, Anggota KPU 
Periode 2012 – 2017

Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2019 
tentang Pemilu yang ditindaklanjuti dengan Perpres No. 
67 Tahun 2018 dan Permendagri No. 10 Tahun 2019,  
DKPP memiliki sekretariat baru dipimpin oleh seorang 
sekretaris dalam Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri). Sebelumnya, sejak berdiri pada 2012 silam 
hingga 15 Agustus 2019, DKPP dipimpin oleh kepala biro 
administrasi dalam Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Badan 
Pengawas Pemilu (Sekjen Bawaslu), 

Terbentuknya sekretariat baru perlu didukung, 
hal itu lebih baik untuk DKPP telah lepas dari  Bawaslu 
karena Bawaslu termasuk subjek dari peradilan kode etik 
penyelenggara pemilu. Jadi untuk memastikan kemandirian 
kerja DKPP sendiri, tidak ada conflict of  interest dan 
sebagainya. 

Ditempatkannya Sekretariat DKPP dalam Satuan 
Kerja Kemendagri memang belum ideal. Idealnya dibangun 
sendiri dan terpisah, paling tidak dari sisi perspektif  publik 
karena sudah pasti kita lebih meyakini DKPP lebih dapat 
bekerja tanpa ada interes -interes yang dikirim melalui 
Kemendagri.

Seringkali dalam proses kerja dan keseharian 
itu dapat dilihat di 2 (dua) level; Pertama, kita tunjukkan 
dengan hasil kerja kita dan kemudian timbul penilaian, 
“Oke, lembaga ini dapat bekerja dengan baik, dapat menjaga 
kemandiriannya, tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak 
lain”. Kedua, level persepsi publik yang terbentuk, hal itu 
akan lebih mudah, jika memang faktanya struktur DKPP 
terpisah dan sendiri. 

Di masa yang akan datang, Kesekretariatan DKPP 
dipandang perlu untuk dapat berdiri sendiri dan dikontrol 
penuh oleh DKPP. Kesekretariatan DKPP tidak di bawah 
atau dicantolkan seperti sebelumnya di Bawaslu atau seperti 
saat ini yang berada di bawah Kemendagri. 

Mengenai persepsi publik, jika DKPP punya 
sekretariat sendiri,  paling tidak jika strukturnya sudah 
terpisah akan mudah terbentuk penilaian bahwa lembaga 
ini mandiri karena ruang-ruang untuk terjadinya intervensi 
atau pengaruh yang membuat sekretariat  tidak mandiri 
tidak ada dalam hubungan strukturnya. 

Dari dua level tersebut, penekanannya bahwa 
level persepsi publik itu penting, karena kalau publik 
sudah memiliki persepsi yang miring (negative) tentang 
lembaga DKPP, membutuhkan usaha yang berat untuk 
membenahinya. Walaupun sebenarnya tidak ada intervensi 

dan dapat bekerja secara mandiri. Tetapi pandangan negatif  
itu tidak dapat dibiarkan juga. 

Ketika Mendagri Tjahjo Kumolo melantik 
struktural DKPP dan menyatakan bahwa Kemendagri 
tidak akan intervensi, menunjukkan bahwa Mendagri sudah 
defensive lebih dulu, karena Mendagri juga meyakini bahwa 
publik dapat melihat.

Selain dua level tadi, ada level lain, yaitu 
kinerja. Salah satu prinsip good government itu menonjol 
transparansinya, jadi bukan diam-diam, hal tersebut harus 
kuat. Selama ini, DKPP sudah cukup transparan, cepat 
dalam menyampaikan apa yang telah dihasilkan, minimal 
hal itu harus dipertahankan, atau kalau bisa ditingkatkan 
kembali. Prinsip good government juga dapat dijadikan sebagai 
karakter kuat dari lembaga DKPP untuk meyakinkan 
publik tentang transparansi, misalnya tentang pengaduan 
dari mana, apa yang diadukan, lalu sampai mana prosesnya, 
dan publik dapat melihat putusannya. Jadi kerja yang 
transparan, mudah diakses, bukan tergantung pengumuman 
dari lembaga itu sendiri. 

Mengenai kinerja-kinerja tadi, langsung saja 
dipublish melalui portal supaya bisa diakses. Harapannya 
ada unit di DKPP yang nantinya bertugas untuk merespon 
pertanyaan orang, Jadi kalau ada media yang bertanya, 
minimal sudah mendapat respon, kalau jawaban belum 
ada dikasih tahu sedang diproses. Hal-hal seperti itu yang 
menunjukan bahwa lembaga ini sudah trasnparan.

Di samping itu, DKPP juga harus partisipatif. 
Ruang partisipatif  untuk peradilan mungkin terbatas, ada 
hukum acaranya sendiri, tidak bisa semua orang bisa ikutan 
di dalamnya, tetapi di dalam kerja-kerja lainnya, partisipasi 
juga harus dibuka, misalnya ada masukan kepada DKPP, 
atau kegiatan-kegiatan seperti pencegahan pelanggaran 
kode etik juga melibatkan elemen luar yang mempunyai 
kemampuan untuk melakukan hal tersebut.

Melalui kerja partisipatif  dapat membantu 
menunjukkan bahwa, DKPP juga dapat bekerja dengan 
professional, memiliki integritas yang tinggi, dan dapat 
berlaku adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Terkait dengan keberadaan Tim Pemeriksa Daerah 
(TPD). Hal ini perlu dipahami publik,  apa maksudnya, 
siapa saja Anggota TPD, dan bagaimana TPD ini direkrut, 
dan apakah masyarakat dapat memberi masukan soal 
figur yang dapat menjadi TPD. Jadi intinya, kerja yang 
transparan, partisipatif  dan akuntabel akan sangat power full 
untuk mengangkat pandangan publik tentang bagaimana 
DKPP itu. n
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Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP), ketika masih di KPU itu dikenal dengan Dewan 
Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) bersifat 
ad hoc. Setelah itu, muncul Undang-undang No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya 
mengamanatkan  terbentuknya Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga permanen, 
tetapi organisasinya masih menginduk atau dititipkan di 
bawah Sekretariat Jenderal Bawaslu. 

Dalam perkembangannya, seiring perubahan 
Undang-undang No. 15 Tahun 2011 menjadi UU No. 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu, hadirnya DKPP membuat 
segitiga penyelenggara pemilu ini betul-betul mandiri.

Terkait beberapa perubahan dalam UU No. 7 Tahun 
2017, khususnya mengenai pembaruan kesekretariatan 
DKPP adalah sesuatu yang rasional dalam upaya 
pengembangan organisasi/lembaga. Tujuan utamanya 
adalah DKPP mampu menjadi lembaga yang lebih 
profesional dan dapat memberikan garansi  bahwa, putusan-
putusan DKPP mencerminkan upaya menciptakan keadilan 
dalam pemilu, juga terciptanya penyelenggara pemilu yang 
dapat menjamin pemilu berlangsung secara fair. 

Karena itu, DKPP perlu memahami  harapan publik, 
terkait sejauh mana kode etik bagi penyelenggara pemilu 
itu ditegakkan. Di sinilah peran kehumasan dan kegiatan 
sosialisasi menjadi penting dilakukan secara massif  kepada 
stakeholders pemilu, baik kepada masyarakat, peserta 
pemilu, juga kepada penyelenggara pemilu sampai tingkat 
kelurahan/desa.

Terkait eksistensi TPD yang sebelumnya hanya 
diatur melalui peraturan DKPP menjadi diatur secara 
khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017, diharapkan juga 
mampu menjadikan DKPP sebagai peradilan etika yang 
semakin kuat dan dapat bekerja lebih profesional  karena 
didukung oleh tokoh masyarakat di daerah yang mempunyai 
keahlian dalam kepemiluan.

Dalam konteks kesempurnaan organisasi, kita tahu 
pasca reformasi 1998 di Indonesia semakin berkembang 
lembaga-lembaga baru. Khusus untuk lembaga kepemiluan, 
memiliki karakter yang khas, ada KPU, Panwas/Panwaslu 
yang berubah menjadi Bawaslu, dan ada juga DKPP dengan 
kewenangan yang berbeda. 

Ketiga lembaga tersebut telah menyempurnakan 
peran dan fungsi masing-masing lembaga. KPU sebagai 
pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai 
pengadilan kode etik. Bahkan di luar dari penyelenggara 
pemilu, masih juga ada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia (MARI) dan Mahkamah Konstitusi (MK) 
dengan peran dan fungsi yang berbeda. Lalu ada juga  DPR 
dan pemerintah dengan peran masing-masing. 

Jadi, terkait kesekretariatan DKPP yang terpisah, 
hal ini “sepadan” dari sisi organisasinya. Karena sudah 
pisah dari Bawaslu, maka tupoksinya diatur saja sesuai 
kebutuhan. Masalah perpindahan Satker, ini hanya soal 
transit saja. Sedangkan soal kehawatiran terjadinya  conflict 
of  interest karena Kemendagri bagian dari eksekutif, ini 
juga harus diuji jika dinilai tidak tepat. Yang jelas, undang-
undangnya hanya  mengatakan sekretariat yang dititipkan.  
Jadi, soal perpindahan kesekretariatan DKPP adalah bagian 
dari track menuju kepada kerja yang lebih profesional dan 
luas, dan proses ini harus dilalui terlebih dulu.n

Perpindahan 
DKPP ke 

Kemendagri 
Hanya Transit 

Saja
Daniel Zuchron

Anggota Bawaslu
Periode 2012 – 2017
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 berbeda dengan pemilu tahun 
sebelumnya. Sebelumnya menggunakan empat kotak suara, namun pada pemilu 2019 menggunakan 
lima kotak suara. Lima kotak yang dimaksud adalah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD 
Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), dan pemilihan 
pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam 
negeri yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 190.770.329 pemegang hak pilih 
dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, memberikan suaranya pada 17 April lalu. DPT hasil 
perbaikan ke-2 yang dirilis KPU pada tanggal 15 Desember 2018, menunjukkan tiga provinsi di 
Pulau Jawa menduduki posisi tertinggi jumlah DPT dalam negeri, yakni Jawa Barat di peringkat 

pertama, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di bawahnya.

SURAT SUARA

POTRET PEMILU
DI PULAU JAWA
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Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pemilih 
mencapai 33.270.845 orang dengan perbandingan pemilih 
laki-laki 16.724.460, dan pemilih perempuan 16.546.385. 
Pemilih terbagi di 138.050 TPS di 27 kabupaten/kota, 627 
kecamatan, desa kelurahan serta 5.957 desa/kelurahan. Di 
posisi kedua, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pemilih 
mencapai 30.912.994 orang dengan perbandingan pemilih 
laki-laki 15.226.058, dan pemilih perempuan 15.686.936. 
Pemilih terbagi di 130.012 TPS, 38 kabupaten/kota, 666 
kecamatan, serta 8.497 desa/kelurahan. 

Kemudian, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi 
ketiga dengan jumlah DPT terbanyak, yakni memiliki 
jumlah total pemilih mencapai 27.896.902 orang dengan 
perbandingan pemilih laki-laki 13.901.364, dan pemilih 
perempuan 13.995.538. Pemilih terbagi di 115.391 TPS 
di 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan, serta 8.559 desa/
kelurahan.

Di samping itu, dalam penyelenggaraan Pemilu 
Serentak Tahun 2019, DKPP sesuai dengan tugas fungsi, 
dan kewenangan yang diatur melalui Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP 
melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu dengan memeriksa, mengadili, dan 
memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 
yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 

Sejak tahun 2012 hingga September 2019, DKPP 
telah menerima sebanyak 3.685 pengaduan dugaan 
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan telah 
memeriksa 1.142 perkara. Data tersebut diolah DKPP 
pada tanggal 25 September 2019. Perkara-perkara 
dimaksud menyangkut KPU, Sekretariat Jenderal KPU, 
Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu, KPU Provinsi, 
Sekretariat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Sekretariat 
Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat 
KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan 
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Data di atas menunjukkan bahwa dari 3.685 
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu yang disampaikan ke DKPP, 40% diantaranya 

dilanjutkan ke tahap pemeriksaan melalui persidangan. 
Hal ini menunjukkan para pengadu belum memahami tata 
cara pengaduan ke DKPP (persyaratan formil dan materil) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pada tiga provinsi tersebut juga mendapat jumah 
pengaduan yang terbanyak di Pulau Jawa. Jawa Barat 
mendapat jumlah pengaduan sebanyak 26 pengaduan, 
18 diantaranya adalah pengaduan pada Pemilu Legislatif  
(Pileg). Kemudian, Jawa Timur  mendapat pengaduan 
sebanyak 19 pengaduan, 16 di antaranya pengaduan pada 
Pileg. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan peringkat tiga 
terbanyak di Pulau Jawa, yakni  sebanyak 13 pengaduan, 
tujuh di antaranya pengaduan pada Pileg dan satu 
pengaduan pada Pemilu Presiden.

Terkait Penanganan Pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 2014 
dibandingkan Pemilu Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Pada Pemilu Tahun 2014, DKPP menerima 
807 pengaduan dugaan pelanggaran kode 
etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan pada 
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (hingga 25 
September 2019) tercatat 475 pengaduan yang 
diterima oleh DKPP;

2. Dari 807 pengaduan pada Pemilu tahun 2014, 
tercatat pengaduan untuk Pemilu Legislatif  
sebanyak 758 pengaduan, Pemilu Presiden 
sebanyak 18 pengaduan dan Lain-lain (Non 
Tahapan Pemilu) sebanyak 31 pengaduan;

3. Dari 475 pengaduan pada Pemilu tahun 2019, 
tercatat pengaduan untuk Pemilu Legislatif  
sebanyak 339 pengaduan, Pemilu Presiden 
sebanyak 15 pengaduan, dan lain-lain (Non 
Tahapan Pemilu) sebanyak 121 pengaduan.

Jumlah pengaduan terkait Pileg dan Pilpres antara 
tahun 2014 dengan 2019 cenderung mengalami penurunan, 
bahkan untuk pengaduan terkait Pileg mengalami 
penurunan yang signifikan. Namun, terdapat hal yang 
menarik karena terdapat kecenderungan peningkatan 
yang sangat signifikan (± 400%) untuk pengaduan 
dengan kategori lain-lain diantaranya proses rekrutmen 
penyelenggara Pemilu, tindakan asusila, tindakan kekerasan, 
gratifikasi dan sebagainya.

Kecenderungan kategori unsur Pengadu untuk 
tahun 2019 mengalami penurunan signifikan dari total 

Tabel 1. 
Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2012-2019

No Tahun Jumlah 
Pengaduan TMS Perkara 

Disidangkan

1 2012 99 69 30

2 2013 606 465 141

3 2014 879 546 333

4 2015 478 363 115

5 2016 323 182 141

6 2017 304 164 140

7 2018 521 215 306

8 2019 475 199 276

Total 3.685 2.203 1.482

100% 60% 40%
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pengaduan pada tahun 2014, yaitu dari 807 menjadi 475 
pengaduan. Kecenderungan terjadi sedikit peningkatan 
pengaduan terhadap KPU RI yang semula pada tahun 
2014 sebanyak 133 pengaduan menjadi 144 pengaduan 
pada tahun 2019. Pada tingkatan KPU Provinsi terjadi 
penurunan signifikan, yaitu dari 485 pengaduan menjadi 
151 pengaduan dan pada tingkatan KPU Kabupaten/Kota 
juga terjadi penurunan dari 1.994 pengaduan menjadi 1.177 
pengaduan pada tahun 2019. 

Untuk institusi pengawas Pemilu, jumlah pengaduan 
terhadap Bawaslu RI mengalami penurunan hampir 
50%. Pada tingkatan Bawaslu Provinsi terjadi penurunan 
signifikan yaitu dari 121 pengaduan pada tahun 2014 
menjadi 84 pengaduan pada tahun 2019. Sedangkan pada 
tingkatan Bawaslu Kabupaten/Kota justru mengalami 
peningkatan yang krusial yaitu dari 385 pengaduan pada 
tahun 2015 menjadi 527 pengaduan pada tahun 2019.

Tabel 2. 
Pengaduan Tahun 2019 Berdasarkan Sebaran 

Provinsi dan Jenis Pemilu Pulau  Jawa

No Provinsi Jumlah Jumlah 
Pengaduan TMS Lain 

Lain

1   Jawa Barat 26 99 69 8

2   Jawa Timur 19 606 465 3

3   Jawa Tengah 13 879 546 5

4   DKI Jakarta 6 478 363 0

5   Banten 5 323 182 1

6   DI 
Yogyakarta 1 304 164 1

Total 70 61 1 18

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Legislatif  dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden Tahun 2019, sejak tanggal 2 Januari sampai 
dengan 25 September 2019 DKPP telah memproses 
sebanyak 293 perkara. Dari jumlah tersebut, 148 perkara 
yang sudah dibacakan putusan, dan sisanya sebanyak 145 
perkara masih dalam tahap persidangan. Adapun sebaran 
penanganan dugaan pelanggaran kode etik  per provinsi 
berdasarkan jenis putusan terhadap Teradu.

Pada Pemilu Tahun 2019, Provinsi Jawa Barat, Jawa 
Tengah, dan Jawa Timur masuk sepuluh besar perkara 
yang diputus DKPP. Jumlah Teradu pada Provinsi Jawa 
Barat menunjukan angka tertinggi di Pulau Jawa, yakni 
sebanyak 28 Teradu yang diperiksa dan telah diputus oleh 
DKPP. Sebanyak 4 Teradu di Provinsi Jawa Barat terbukti 
melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dengan dijatuhi 
sanksi pemberhentian tetap. 

Selain itu, posisi kedua terbanyak adalah Provinsi 
Jawa Tengah dengan jumlah Teradu 18 orang, satu di 
antarannya mendapat sanksi pemberhentian tetap atau 
terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 
Kemudian, pada Provinsi Jawa Timur, sebanyak 13 Teradu 
telah diperiksa dan diputus oleh DKPP. tiga orang dari 
jumlah Teradu tersebut dinyatakan terbukti melanggar 
kode etik penyelenggara pemilu dengan dijatuhi sanksi 
pemberhentian tetap.

Di tahun 2019, mulai Januari sampai September, 
DKPP sudah memberhentikan sebanyak 25 orang 
Penyelenggara Pemilu terkait Pemilu Serentak 2019. Data 
tersebut juga menunjukkan bahwa 55% dari total Teradu 
pada Tahun 2019 berasal dari 6 satuan Penyelenggara 
Pemilu, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera 
Selatan, Sulawesi Utara, Papua dan Pusat. [*]

Tabel 3. 
Sebaran Perkara berdasarkan Wilayah Pulau Jawa Sepanjang Tahun 2019

No Provinsi
Jumlah
Teradu 
(Orang)

AMAR PUTUSAN

Rehablitasi Teguran 
Tertulis Pemberhentian

Sementara Tetap Dalam Jabatan

1   Jawa Barat 28 10 14 0 4 0

2   Jawa Timur 18 11 6 0 1 0

3   Jawa Tengah 13 7 3 0 3 0

4   DKI Jakarta 12 11 1 0 0 0

5   Banten 6 3 3 0 0 0

6   DI Yogyakarta 1 0 0 0 1 0

Total (Orang) 78 42 27 0 9 0
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Perubahan dan berlakunya UUD 1945 dalam sejarah 
ketatanegaraan Indonesia ditandai oleh terbentuknya 
beberapa sistem ketatanegaraan yang berbeda satu sama 
lain. Perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut 
perbedaan struktur ketatanegaraan berupa sistem 
poresidensil atau parlementer, tetapi berkenaan dengan 
aspek-aspek substansial yang menyangkut paradigma, 
konsep, dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam 
kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Maka instrumen 
demokrasi seperti penyelenggara pemilu harus dikonstruksi 
sebagai lembaga yang independen dan mandiri. Karena 
pada prinsipnya lembaga penyelenggara pemilu harus 
independen. Di Indonesia, selain ada KPU, ada juga Bawaslu 
yang juga bersifat independen setara dan sederajat dengan 
KPU. Dengan demikian, pengertian penyelenggara pemilu 
menurut Pasal 22E UUD 1945 dioperasionalisasikan dengan 
pembentukan dua kelembagaan KPU dan Bawaslu yang 
terkait dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu. 
Namun, sejak tahun 2012, keberadaaan kedua lembaga 
KPU dan Bawaslu masih dianggap belum mencukupi, 
sehingga pembentuk undang-undang membentuk lembaga 
baru yang juga bersifat independen, yaitu DKPP sebagai 
lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu.
 Tentu saja keberadaan lembaga baru bernama 
DKPP ini tidak disadari oleh pembentuk UU sendiri bahwa 
hal ini akan berkembang menjadi lembaga pengadilan etika. 
Akan tetapi karena kita sudah mempunyai tradisi sejak 
sebelum dengan menyelenggarakan persidangan terbuka, 
dan inilah lembaga peradilan etik pertama di Indonesia 
yang kehadirannya diharapkan dapat menjadi model, dan 
contoh, agar semua lembaga penegak kode etik dapat 
mengembangkan praktik persidangan yang terbuka dan 
akuntabel. 

Perubahan UUD 1945 pasca reformasi itu 
tidak hanya memperjelas paradigma supremasi parlemen 
menjadi prinsip supremasi hukum, namun gagasan 
transformasi nilai-nilai konstitusi untuk memperkuat 
sistem etika kehidupan berbangsa pun semakin kuat. 
Hal itu ditandai dengan bermunculan beberapa institusi 

penegakan kode etik profesi di masing-masing lingkungan 
lembaga negara yang ada. Tujuan mendasar dibentuknya 
institusi-institusi penegak kode etik dan kode perilaku 
pada setiap lembaga negara itu tidak lain adalah untuk 
menjaga marwah, harkat dan martabat kelembagaan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan 
standar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam perkembangan praktik sistem 
ketatanegaraan Indonesia menunjukkan sudah cukup 
banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam 
jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, 
sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis 
Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal 
Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada 
mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. 
Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di 
lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga 
telah diatur dalam UU tentang MD3 adanya Mahkamah 
Kehormatan DPR dan Mahkamah Kehormatan DPD 
sebagai lembaga penegak kode etik.
 Namun demikian, semua lembaga penegak kode 
etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan 
sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya 
dengan efektif  dalam rangka menegakkan kode etik yang 
dimaksud. Salah satu sebabnya ialah lembaga-lembaga 
penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan 
yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena 
itu, sebagai solusinya, lembaga-lembaga penegak kode etik 
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tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan 
etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan 
yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, 
independensi, dan imparsialitas. Kenyataan praktik 
keadilan substantif  yang jauh dari harapan publik itulah 
kemudian dalam implementasi penegakan kode etik profesi 
khususnya di DKPP bagi aparatur penyelenggara pemilu 
diselenggarakan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan UU 
Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat tiga fungsi 
yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam tiga 
kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. 

Peradilan Etik DKPP
Buku Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan 

UUD 1945 ini ditulis oleh Pakar Hukum Tata Negara yang 
juga praktisi Pemilu di Indonesia Prof. Dr. Zainal Arifin 
Hoesein, SH. Karya buku ini terdiri dari 6 Bab yang secara 
umum mengurai perkembangan praktik ketatanegaraan di 
Indonesia baik dari dimensi historis prakemerdekaan, masa 
kemerdekaan sampai dengan reformasi hingga sekarang 
yang termutakhir. Yang menarik dari buku ini, penulis 
menempatkan suatu pembahasan secara khusus tentang 
fenomena kehadiran lembaga penyelenggara pemilu yakni 
DKPP yang menurut penulis berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggara pemilu, namun ditegaskan sebagaimana 
dalam Bab IV, bahwa meski DKPP sebagai satu kesatuan 
penyelenggara pemilu, akan tetapi lembaga peradilan etik 
penyelenggara pemilu itu secara spesifik difungsikan untuk 
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Keberadaan 
DKPP dikonstruksi sebagai peradilan etik penyelenggara 
pemilu selain peran dan fungsi peradilan konstitusi 
Mahkamah Konstitusi yang menangani dan memutus 
perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dan 
Bawaslu yang dalam praktik terus mengalami peningkatan 
wewenang. Bawaslu semula diatur dalam ketentuan UU No. 
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu sebatas 
memberikan rekomendasi namun pada perubahan UU No. 
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ditambah 
wewenangnya, tidak hanya menangani sengketa pilkada 
tetapi memutus perkara sengketa administrasi bahkan dapat 
mendiskualifikasi calon yang diketahui praktik politik uang. 
Putusan Bawaslu pun bersifat final dan mengikat. 

Sama halnya dengan DKPP yang semula DK 
KPU sesuai UU No. 22 Tahun 2007 sekadar memberikan 
rekomendasi. Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 menjadi 
UU No. 15 Tahun 2011 bahkan pada perubahan UU 
Pemilu No. 7 Tahun 2017 kian memperkuat wewenang 
kelembagaan peradilan etik ini. Keberadaan Tim Pemeriksa 
Daerah (TPD) dari semula hanya dibentuk berdasarkan 
peraturan DKPP, namun UU No. 7 Tahun 2017 memasukan 
TPD menjadi instrumen internal untuk melaksanakan 
tugas-tugas pemeriksaan guna membantu pimpinan DKPP 
di daerah. Meski TPD berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan menjalankan tugas fungsi melakukan 
pemeriksaan, namun untuk tingkat memutus perkara 
dugaan pelanggaran kode etik tetap pada otoritas pimpinan 
DKPP di Jakarta. 

Keberadaan DKPP dan Pemilu Berintegritas
Dari keenam bab tersebut, penulis secara khusus 

membahas DKPP yang dirangkum dalam tema penerapan 
prinsip negara hukum demokratis melalui pemilu yang 
luber dan jurdil dalam perspektif  konstitusional. Penulis 
mengapresiasi kinerja DKPP dalam mengawal pemilu 
berintegritas. Dalam pemilu terdapat hakikat memilih dan 
hak dipilih. Penulis menjelaskan seputar isyu pengelolaan 
DPT yang karut-marut, dan potensi pelanggaran kode etik 
yang dilakukan penyelenggara dalam tahapan pemilu dan 
pilkada seperti yang terurai dalam bagian ketiga Bab 4. 
DKPP dinilai penulis sebagai suatu urgensi pembentukan 
peradilan etik pemilu untuk mewujudkan pemilu yang 
luber dan jurdil. Pelanggaran kode etik dan sengketa 
pemilu yang diselesaikan oleh lembaga penegak hukum dan 
etika berdasarkan kapasitas wewenang yang diamanatkan 
undang-undang. Dengan demikian, paradigma konseptual 
dan perspektif  kontekstual yang digambarkan dalam Bab 
4 buku ini korelasinya dengan keberadaan DKPP yakni 
tidak lain adalah untuk menjaga dan mengawal tahapan 
pelaksanaan pemilu agar penyelenggara dapat bekerja 
berdasarkan standar perilaku etik ideal sebagaimana yang 
dituangkan dalam ketentuan peraturan kode etik DKPP. 

Pada kenyataannya DKPP telah 
mentransformasikan diri secara kelembagaan sebagai 
sebuah institusi penegak kode etik penyelenggara pemilu 
yang terbuka dan akuntabel agar sistem ketatanegaraan 
modern dapat didukung oleh sistem hukum dan sistem etik 
yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun, 
dengan meminjam paradigma ketua pertama DKPP Jimly 
Asshiddiqie, yakni diharapkan dapat ditopang oleh tegak 
dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. 
Menurutnya, membangun demokrasi yang sehat itu harus 
ditopang oleh ‘rule of  law dan rule of  ethics’ secara bersamaan. 
“the rule of  law” bekerja berdasarkan “code of  law”, sedangkan 
“the rule of  ethics” bekerja berdasarkan “code of  ethics”, 
yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan 
yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan 
hukum (court of  law) untuk masalah hukum, dan peradilan 
etika (court of  ethics) untuk masalah etika. Maka untuk 
menjaga dan menegakkan kode etik untuk terwujudnya 
pemilu luber, jurdil dan berkualitas maka integritas 
proses dan hasil pada dasarnya sangat ditentukan oleh 
integritas anggota dan instrumen penyelenggara pemilu 
(KPU dan Bawaslu) di semua tingkatan yang diharapkan 
bisa konsisten menjalankan peraturan dan perundang-
undangan. Kualitas demokrasi bisa diwujudkan manakala 
anggota penyelenggara pemilu bisa melaksanakan standar 
norma kelembagaan etika demokrasi. 

Pimpinan DKPP periode kedua (2017-2022) 
telah bertekad menjadikan proses tahapan pemilu dan 
pemilu kada berjalan sesuai mekanisme dan peraturan 
perundang-undangan. Kehormatan pemilu merupakan 
bagian tugas penting DKPP. DKPP mengawal kehormatan 
proses dan hasil penyelenggaraan pemilu agar tetap 
berjalan profesional, transparan, dan menghasilkan 
pemimpin-pemimpin bangsa yang bermartabat. DKPP 
tetap konsisten dan terus membangun kerjasama dengan 
pelbagai pemangku kepentingan termasuk media massa 
guna mengawal demokrasi yang bermartabat. DKPP 
memastikan setiap pengaduan dugaan pelanggaran kode 
etik pemilu akan selalu diproses sesuai standar peraturan 
pedoman beracara di DKPP. 
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Komitmen Kemendagri 
Tidak Intervensi DKPP
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Umumnya tuntutan perubahan, sudah pasti menghadapi kendala, tak terkecuali perubahan kesekretariatan 
DKPP yang terkendala masalah  anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan masalah ketersediaan 
fasilitas. Meski demikian, DKPP tetap menjalani tupoksinya (Core business). Selama masa perubahan ini, 
memang ada perbedaan proses persidangan DKPP yang lebih banyak dilaksanakan melalui video conference 
(vidcon), tapi untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pengadu dan Teradu, mekanisme sidang vidcon atau 
sidang setempat tidak mengurangi pemenuhan rasa keadilan. Selain itu, kondisi yang ada juga tidak 
megurangi independensi DKPP dalam memutus perkara. Terkait masa depan DKPP, Kemendagri telah 
berkomitmen untuk tidak melakukan intervensi apapun terhadap sekretariat. Memang ada kekhawatiran 
publik, tapi semua berkaitan dengan undang-undang. Pemerintah dan DPR sudah merencanakan revisi 
keseluruhan terhadap UU  No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika mengacu pada UUD 1945, semestinya 
semua lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) itu mandiri.

Demikian intisari hasil wawancara Tim Redaksi Majalah dial-Etika dengan Sekretaris  DKPP Bernad 
Dermawan Sutrisno, selaku pejabat baru DKPP yang dilantik dalam satu paket bersama Struktur DKPP  
oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 
(Kepmendagri) No. 8213732 Tahun 2019 tentang Pelantikan Struktur Baru DKPP, pada tanggal 14 
Agustus 2019.    
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Berikut wawancara lengkapnya:

Selama perpindahan sekretariat, adakah kendala 
terkait kepegawaian, fasilitas, dan anggaran?

Berpindahnya Sekretariat DKPP dari di bawah Sekretariat 
Jendral Bawaslu ke Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) pasti ada kendala.  Kendala pertama dari sisi 
anggaran, akun anggaran di Kemendagri itu tidak ada fungsi 
untuk penegakan kode etik penyelenggara pemilu, maka 
akunnya harus dibuat baru. Selanjutnya harus berproses 
di Kementerian Keuangan dan Bappenas. Proses ini sudah 
dimulai sejak sekretariat terbentuk, tanggal 15 Agustus.

Kendala kedua terkait SDM (sumber daya manusia). 
Struktural DKPP dari yang hanya satu Kepala Biro (Karo), 
tiga Kepala Bagian (Kabag), dan sembilan kepala sub 
bagian (kasubbag), menjadi satu Sekretaris, enam Kabag 
dan 24 Kasubbag Nah itu kan butuh sumber daya manusia. 
Untuk kendala ini, kita rekrut PNS dari Kemendagri dan 
instansi lain.

Kendala ketiga masalah fasilitas, misalnya ruang kerja atau 
ruang kantor. Dengan adanya penambahan personil, pasti 
membutuhkan tambahan fasilitas untuk bekerja.

Apakah sejauh ini sudah teratasi?

Belum 100 persen, masih berproses. Tapi kita berusaha 
optimal untuk memenuhi itu sampai dapat  terpenuhi 
secara maksimal dalam memfasilitasi tugas-tugas DKPP.

Apakah ada target untuk menyelesaikan kendala-
kendala tersebut?

Kalau target pasti ada, minimal akhir tahun 2019 ini sudah 
clear semuanya, karena ini juga  menjadi bagian persiapan 
DKPP untuk melaksanakan Pilkada 2020.

Untuk perpindahan sekretariat ini, apa peran Bawaslu 
dan Kemendagri ?

Kemendagri sudah sangat membantu, semua proses 
difasiltasi dengan segala keterbatasan kewenangan mereka 
sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga sudah 
melakukan fasilitasi untuk perpindahan.

Kalau Kemendagri membantu mungkin wajar, namun 
Bawaslu membantu fasilitasnya dalam bentuk apa?

Bawaslu, mau tidak mau wajib membantu sesuai kewajiban 
konstitusi. UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa, 
Sekjen Bawaslu memfasilitasi perpindahan P3D (Personil, 
Pembiayaan, Sarana-Prasarana dan Dokumentasi). 
Konstitusi menyebut kewajiban Bawaslu untuk 
memfasilitasi perpindahan sampai terbentuknya sekretariat 
DKPP yang baru.

Apakah sudah dilakukan?

Sudah dilakukan.

Apakah sudah maksimal?

Kalau persoalan maksimal dengan optimal sesuai 
kewenangan atau sebatas kewenangan mereka saja.

Apakah mereka lepas begitu saja terhadap DKPP?

Tidak juga, ada proses juga yang mereka sampaikan karena 
tanpa peran Bawaslu juga sesuai kewajiban tadi, tidak 
mungkin juga terbentuk Sekretariat.

Jadi sudah lumayan juga membantu Bawaslu?

Lumayan, dalam batas-batas kewenangan mereka, kalau 
maksimal saya tidak tahu kan sumber dayanya di mereka.

Apakah sebelumnya ada pembicaraan antara 
pimpinan DKPP dengan Sekjen Bawaslu?

Oh sudah, kalau dari DKPP informal sudah, juga secara 
formal melalui beberapa kali surat ketua DKPP ke ketua 
Bawaslu.

Di masa transisi ini core business DKPP kan harus 
tetap jalan ya, pengaduan dan persidangan, apakah 
ada keluhan dari publik soal ini?

Kalau selama ini keluhan-keluhan di medsos, lebih banyak 
terkait ketidakpuasan publik terhadap putusan DKPP. Ini 
kan persoalan kebijakan pimpinan majelis, bukan ranah 
sekretariat.

Untuk keluhan terkait sidang DKPP yang lebih banyak 
dilakukan melalui  video conference (vidcon). Menurut saya, 
untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pengadu dan Teradu, 
mekanisme sidang vidcon atau sidang setempat itu tidak 
mengurangi pemenuhan rasa keadilan. Yang terpenting 
adalah perkaranya dilakukan proses pemeriksaan. Jadi, 
semua laporan atau pengaduan di DKPP tidak pernah 
berkurang penanganannya dalam proses transisi, semua 
tertangani dengan baik.

Apa harapan Bapak untuk kesekretariatan yang baru?

Pertama adalah mengoptimalkan struktur yang ada sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, mulai UU No. 7 
Tahun 2017, Perpes No. 67 Tahun 2018,  dan Permendagri 
No. 10 tahun 2019. Ke depan dengan tugas-tugas DKPP 
yang semakin tinggi memang perlu dikaji ulang keberadaan 
kesekretariatan, yaitu harus ada kesetaraan dengan KPU 
dan Bawaslu, apalagi di UUD 1945 sudah disebutkan 
bahwa penyelenggara pemilu itu adalah mandiri tetap dan 
bersifat nasional. Artinya, adalah ada tiga lembaga yang 
diterjemahkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 yaitu KPU, 
Bawaslu dan DKPP. Itu harus ada kesetaraan.

Kesetaraan dalam arti kesekretariatannya yang benar-
benar mandiri?

Sejauh ini Kemendagri berkomitmen untuk tidak melakukan 
intervensi apapun terhadap sekretariat DKPP dalam hal 
indepedensi sebagai penyelenggara pemilu. Memang ada 
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kekhawatiran publik terkait keberadaan sekretariat DKPP  
di bawah pemerintah, padahal seharusnya penyelenggara 
pemilu adalah yang disebutkan UUD 1945, yaitu mandiri.

Ke depannya berapa lama DKPP bisa mandiri?

Tunggu revisi UU 7 No. 7 Tahun 2017 karena semuanya 
kaitannya dengan undang-undang pemilu tersebut.

 
Sudah ada wacana judicial review?

Saya rasa tidak lewat judicial review, karena sudah ada 
kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR akan 
dilakukan revisi UU No. 7 Tahun 2017, bukan revisi 
terbatas, tapi revisi keseluruhan, termasuk penataan 
penyelenggara pemilu. Jadi awal tahun depan, Kemendagri 
akan menyusun DIM (Daftar Inventarisir Masalah, red.) 
untuk revisi UU No. 7 Tahun 2017. 

Tergantung Komisi II ?

Iya, yang membuat UU kan pemerintah dan DPR 

Prof. Jimly Asshidique (Ketua DKPP periode 2012-
2017) beranggapan DKPP harus menangani kode 
etik peserta pemilu untuk ke depannya. Beberapa 
pihak lain juga menyebutkan DKPP harus menangani 
semua perkara pemilu, apakah wacana tersebut akan 
dimasukkan dalam revisi UU 7 No. 7 Tahun 2017?

Kalau arah kebijakan pemerintah dan DPR untuk revisi, 
saya rasa tidak bisa ke ranah sana (peserta pemilu, red). 
Tetapi jika ada kewenangan yang ditambahkan kepada 
DKPP, maka mau tidak mau kesekretariatan harus 
berubah status, karena beban kerja akan bertambah. Jadi, 
itu konsekuensi ketika revisi undang-undang menyangkut 
soal  kewenangan.  Sebenarnya syaratnya bukan pada 
penambahan kewenangan, tetapi penataan kewenangan.  
Sejalan dengan pemikiran Pak Fritz Edwar Siregar 
(anggota Bawaslu) di laman Bawaslu, bahwa Bawaslu itu 
tidak mungkin melakukan seluruh tugasnya mulai dari 
pencegahan, pengawasan, penindakan, dan juga memutus 
dalam beberapa hal. Tidak mungkin satu lembaga dapat 
menyelesaikan masalah pelanggaran administrasi pemilu 
dan sengketa pemilu dari hulu sampai hilir,  malah Pak 
Fritz menganjurkan bahwa Bawaslu cukup pencegahan 
dan pengawasan saja. Masalah peradilannya itu diserahkan 
ke suatu lembaga peradilan pemilu. Pertanyaanya,  siapa 
lembaga peradilan pemilu? Itu diserahkan ke pembuat UU. 

 
Bayangan Anda tentang DKPP yang independen?

Sebenarnya bentuk ke depannya ya badan peradilan itu, 
karena selama ini DKPP telah mempraktikkan prinsip-
prinsip peradilan,  walaupun baru sebatas peradilan etik 
saja. 

Proses peradilan yang dilakukan DKPP dengan dukungan 
sekretariat selama ini adalah menggunakan prinsip yang 
sangat transparan, di mana setiap sidang menggunakan live 
streaming. Jadi, publik dapat menilai. Oleh karena itu, sangat 

wajar kalau putusan DKPP banyak yang mengomentari 
karena publik dapat melihat langsung proses peradilan,  
tidak ada yang tertutup, semua terbuka.

Mohon penegasan Bapak kepada publik bahwa 
Sekretariat DKPP tetap independen walaupun berada 
di bawah naungan Kemendagri?

Selama ini sekretariat DKPP sudah bekerja secara 
independen karena dalam Perpres No. 67 Tahun 2018 dan 
Permendagri No. 10 Tahun 2019 itu disebutkan Sekretaris 
DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP, bukan 
kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri 
dalam hal ini hanya secara administratif  mengangkat karena 
posisi (Sekretaris DKPP, red.) masih eselon II. Kalau sudah 
eselon I, diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Apa langkah Anda untuk memperkuat kapasitas SDM 
di DKPP?

Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Universitas 
Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) untuk S1 Hukum. 
Bahkan ketika kita memulai ini, ada beberapa orang 
luar yang ikut seperti Sekjen dan beberapa Kepala Biro 
Ombudsman RI ikut kuliah S1 bersama kita di sini.  Lalu 
ada penataan kapasitas, misalnya khusus untuk drafter itu 
harus lulusan hukum. Lalu ada capacity building untuk setiap 
bagian, sesuai unit kerjanya.

Selain penguatan SDM, penekanan regulasi terkait 
DKPP, mulai dari UU No. 7 Tahun 2017 hingga 
Permendagri No. 10 Tahun 2019 adalah profesional. 
Apa tolok ukurnya?

Kalau profesional, kita sudah punya kode etik internal yang 
tercantum dalam Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017. 
Itu harus dipraktikkan. Khusus untuk sekretariat, nanti 
kita akan buat kode etik dan pedoman perilaku khusus 
untuk secretariat, Misalnya, pertama, tidak boleh dengan 
pihak yang berperkara,  kedua ada SOP penanganan mulai 
dari pintu masuk pengaduan sampai keluarnya putusan, 
ketiga adalah keterbukaan informasi  publik. Publik bisa 
mengakses semua yang dikerjakan oleh DKPP. Itu dari sisi 
profesional.
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“Nilai Lebih Penting Dari Apa Pun”

*BDS

Siapa orang yang ingin merasakan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun hancur 
begitu saja? Tak ada satu pun manusia yang ingin mengalami nasib naas, apalagi jika kehilangan 
harta bendanya karena usaha yang dibangunnya bangkrut.
Lantas bagaimana jika kita mengalami hal tersebut? Tentu tak satu pun dari kita dapat 

menjawab pertanyaan ini jika masing-masing dari kita belum pernah merasakannya. Mungkin kita 
tidak dapat membayangkan atau tidak memiliki gambaran bagaimana mengatasi situasi tersebut. 
Namun, Anda mungkin akan mendapat sedikit gambaran begitu menonton Keluarga Cemara.
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Ya, film ini memang diawali dengan sebuah 
scene di mana Abah (Ringgo Agus Rahman) 
mengalami nasib yang tidak beruntung, yaitu dengan 
adanya kemerosotan dari bisnis yang dijalankannya. 
Sialnya, Abah ditipu oleh adik iparnya sendiri hingga 
mengalami kebangkrutan.

Beban Abah tidak hanya itu. Ia harus menjaga 
keutuhan keluarganya bersama Emak (Nirina Zubir), 
Euis (Zara JKT48) dan Ara (Widuri Puteri). Tak ada 
jalan lain, Abah harus bisa bertahan. Bagi sebagian 
orang, masalah perut mungkin menjadi alasan 
tersendiri untuk melakukan hal-hal yang negatif  atau 

buruk. Namun, film ini menyuguhkan bagaimana 
sebuah keluarga tetap bertahan di tengah beratnya 
ujian yang menimpa mereka. Sebagai kepala keluarga, 
Abah tetap menahkodai bahtera keluarganya dengan 
tetap berpegang pada nilai-nilai adiluhung dalam 
menghadapi ‘badai’.

Akhirnya mereka pun tinggal di pedalaman 
yaitu tempat Nini dan Aki nya tinggal. Di sinilah 
dimulai kehidupan si Abah yang tadinya seorang bos 
menjadi seorang tukang bangunan. Saat menjalani 
kehidupan menjadi seorang tukang bangunan Abah 
pun mengalami nasib naas yaitu dengan mengalami 
kecelakaan hingga akhirnya Abah merasakan 
nasib penyesalan karena ulahnya yang mengalami 
kebangkrutan.

Nah, di sisi lain si Emak juga terus mendukung 
sikap Abahnya meskipun harus mengalami nasib 
kemiskinan. Bahkan Euis dan Ara harus merasakan 

nasib jatuh miskinnya kehidupan. Bagi Euis awalnya 
memang sulit namun harus terus berusaha untuk 
bisa menjalani kehidupan yang jauh dari kehidupan 
glamour sebelumnya.

Selain itu, film ini juga menyadarkan bahwa kita 
bukanlah apa-apa tanpa ada orang-orang dekat atau 
keluarga kita di sekeliling kita. Contoh paling jelas 
yang menggambarkan hal ini dalam film Keluarga 
Cemara adalah dukungan Emak dan anak-anaknya 
terhadap jalan yang diambil Abah. Padahal dalam 
era yang konon katanya sudah milenial ini, orang-
orang akan memaklumi andaikan Abah mengambil 
jalan pintas untuk kembali kaya, seperti menipu 
orang atau melakukan hal buruk lain misalnya, agar 
dapat mengembalikan kondisi keuangannya seperti 
sebelumnya.

Contoh lain adalah adaptasi tingkat tinggi 
dan sikap menerima keadaan yang dimiliki Euis. 
Euis yang sebelumnya menjadi dancer harus rela 
kehilangan aktivitas yang disukainya kembali karena 
harus berjualan opak untuk membantu ekonomi 
keluarganya. 

Ketabahan Euis ini juga didorong oleh bantuan 
dan dukungan dari teman-teman sekolahnya yang 
baru. Euis dibantu oleh teman-temannya dalam 
menjual opak. Bahkan, saat mengalami hukuman, 
teman-temannya pula yang sukarela membantu Euis 
agar bisa bersama-sama menerima hukuman. Sebuah 
makna persahabatan yang penuh sukacita.

Keluarga Cemara juga sangat direkomendasikan 
untuk ditonton oleh Anda karena memang sarat akan 
makna dan pesan moral yang kuat. Kita yang hidup 
pada era di mana banyak pejabat yang di-OTT KPK 
karena korupsi, akan tertampar setelah menonton 
film ini. Keluarga Cemara sejatinya memiliki pesan 
sederhana tapi banyak dilupakan orang dengan dalih 
kompleksitas kehidupan kita, yaitu tetap memegang 
nilai-nilai budi pekerti sesulit apa pun kehidupan yang 
kita jalani.

Keluarga Cemara menggambarkan bahwa uang 
dan harta memang penting, tapi bukan segalanya. 
Memegang nilai serta menjaga keutuhan keluarga 
lebih penting dan lebih bernilai dari apa pun.

..... kita bukanlah apa-apa 
tanpa ada orang-orang dekat 
atau keluarga kita di sekeliling 
kita. Contoh paling jelas yang 

menggambarkan hal ini dalam 
film Keluarga Cemara adalah 

dukungan Emak dan anak-
anaknya terhadap jalan yang 
diambil Abah. Padahal dalam 
era yang konon katanya sudah 
milenial ini, orang-orang akan 
memaklumi andaikan Abah 

mengambil jalan pintas untuk 
kembali kaya, seperti menipu 

orang atau melakukan hal 
buruk lain misalnya, agar 
dapat mengembalikan 

kondisi keuangannya seperti 
sebelumnya.....
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Keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) 
pada awalnya hanya didasarkan pada Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Seiring 
perjalanan waktu, praktik yang dilakukan DKPP dalam 
melaksanakan sidang di daerah dengan dibantu TPD 
kemudian diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya dalam Pasal 459. 
TPD memiliki peran strategis dalam memeriksa Pelanggaran 
Kode Etik Penyeleggara Pemilu yang dilakukan KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi serta 
Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh karenanya TPD harus selalu 
memedomani asas-asas yang berlaku dalam persidangan 
DKPP yang pada prinsipnya juga merupakan asas-asas  yang 
berlaku umum dalam peradilan dan bersifat universal. Asas-
asas tersebut adalah: 

 l Presumption of  Ethical (Praduga beretika), TPD harus 
selalu mengawali pemeriksaan dengan berprinsip bahwa 
Teradu adalah Penyelenggara Pemilu yang beretika hingga 
terbukti bahwa Teradu melanggar etika, khususnya dalam 
pembuktian dalam sidang pemeriksaaan.   

 l Equality Before The Law and Ethic, Persamaan 
kedudukan di depan hukum dan etika, ini berarti semua  
pihak harus dipandang sama kedudukannya  tanpa 
memandang status sosial atau jabatannya.  

 l Fair Trial, Peradilan yang adil dan tidak memihak, 
peradilan yang dilaksanakan harus bisa dirasakan adil. 
Pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang 
sama dalam proses pemeriksaan dan pembuktian. Makna 
tidak memihak adalah tidak memihak salah satu pihak, 
baik Pengadu atau pun Teradu. Itu artinya majelis TPD 
tidak memihak pihak, tapi harus berpihak pada kebenaran 
dan keadilan. Yang benar tidak boleh disalahkan dan yang 
salah tidak boleh dibenarkan.  

 l Openbaar Vergadering, Sidang Terbuka untuk Umum, 
persidangan di DKPP terbuka untuk umum, siapa 
saja boleh datang menyaksikan mengamati jalannya 
persidangan di DKPP. Pada umumnya peradilan etik 
diselenggarakan secara tertutup (in camera), DKPP 
menjadi pelopor peradilan etik yang terbuka untuk 
umum, semua pihak termasuk khalayak diperkenankan 
mengikuti jalannya persidangan sebagai konsekwensi dari 
persidangan yang bersifat terbuka.    

 l Audi et alteram partem, Para pihak harus didengar. 
Ini berarti kedua belah pihak harus didengar. Seringkali 
pokok pengaduan dan alat bukti yang dihadirkan Pengadu 
dalam persidangan begitu meyakinkan, tapi dalam proses 
peradilan etik, jawaban Teradu mutlak didengar sehingga 
terdapat keseimbangan dalam pengaduan dan jawaban 
dan majelis dapat memutuskan setelah mendengar kedua 
belah pihak secara proporsional. 

 l Speedy administration of  justice, speedy trial, 
peradilan yang cepat. Ini berarti seseorang berhak untuk 
cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian 
hukum bagi mereka. Tidak seperti peradilan hukum pada 
umumnya, persidangan DKPP seringkali dilakukan hanya 
satu kali yang meliputi pembacaan pokok aduan, jawaban, 
pemeriksaan saksi dan pembuktian, serta kesimpulan para 
pihak. Untuk beberapa perkara yang memiliki kerumitan 
pembuktian terdapat pengecualian sehingga dilaksanaan  
sidang pemeriksaan lanjutan.  

 l Actori in cumbit probatio pengadu harus punya 
bukti. Ini berarti Pengadu harus dapat membuktikan 
pengaduannya. Maka dalam persidangan DKPP selalu 
diawali dengan Pokok Pengaduan yang disampaikan 

dan disertai minimal dua alat bukti, yang jika dinyatakan 
layak sidang dalam verifikasi materil maka Pengadu harus 
membuktikan pokok pengaduan tersebut. 

 l Cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun 
dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang 
ada di hatinya. Perbuatan melanggar etik yang dilakukan 
penyelenggara pemilu haruslah perbuatan yang dapat 
diukur pembuktiannya. Niat jahat perbuatan memang 
telah ada sejak dalam fikiran, meski demikian niat tersebut 
haruslah mewujud baik dalam perkataan, tulisan atau pun 
perbuatan untuk dapat dinilai. Sesuatu yang masih dalam 
alam fikiran belum dapat dinilai baik-buruknya kecuali jika 
ia sudah mewujud dalam bentuk tindakan.  

 l Lex dura, sed tamen scripta, hukum itu keras namun 
demikianlah adanya. Demikian juga dalam peradilan etika, 
sekeras-kerasnya  sanksi dalam peradilan etika adalah 
pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu. Seringkali 
sanksi ini dirasa keras, namun memang dalam beberapa 
perkara tidak ada jalan lain selain memberhentikan 
penyelenggara pemilu karena pelanggaran etikanya yang 
fatal. Sanksi pemberhentian diambil jika tidak ada sanksi 
lain yang dapat menyelesaikan permasalahan khususnya 
mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga 
penyelenggara pemilu.      

 l In dubio pro reo, apabila hakim ragu mengenai 
kesalahan teradu, hakim harus  menjatuhkan putusan 
yang menguntungkan bagi teradu. Terkadang dalam 
persidangan, pokok aduan yang disampaikan pengadu 
sangat fatal, misalnya penyelenggara pemilu yang terlibat 
dalam kepengurusan parpol. Meski demikian jika dalam 
pembuktian hakim ragi, atau pembuktiannya tidak terlalu 
kuat dan ada keraguan di dalamnya, maka majelis hakim 
harus memutuskan yang menguntungkan bagi Teradu. 
Dalam pembuktian bukan persoalan apa yang Teradu 
tahu, tetapi apa yang Teradu bisa buktikan. Sekalipun 
misalya penyelenggara pemilu salah, tetapi jika tidak 
dapat dibuktikan dan dalam pemeriksaan tidak dapat 
terungkap maka tidak dibenarkan menjatuhkan putusan 
yang merugikan Teradu.  

 l Res judicata  pro veritate habetur, setiap putusan 
pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh 
pengadilan yang lebih tinggi. Setiap putusan peradilan tak 
terkecuali peradilan etik, haruslah dilaksanakan kecuali jika 
ada yang menganulir putusan tersebut (dalam hal hukum, 
putusan pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung)  

 l Final and binding, final dan mengikat. Putusan DKPP 
merupakan putusan pertama dan terakhir. Final artinya 
tidak ada upaya banding sebagaimana dalam peradilan 
umum. Mengikat artinya mengikat untuk semua pihak 
untuk dilaksanakan, wajib untuk dilaksanakan. Sama 
halnya dengan prinsip erga omnes yang artinya berlaku 
terhadap semuanya, putusan DKPP juga berlaku terhadap 
semua sesuai dengan kepentingan eksekutorial pada 
tingkatannya masing-masing.  

Demikian sebagian asas-asas dalam peradilan 
etik yang penting diketahui khususnya oleh Tim Pemeriksa 
Daerah DKPP, sebagai acuan dalam persidangan DKPP. 
Penting juga untuk dipahami bahwa sedapat mungkin majelis 
hakim tidak menunjukkan penilaian dalam persidangan, para 
pihak hendaknya didengar tanpa harus dinilai dan mengetahui 
kecenderungan pendapat majelis hakim dalam persidangan. 
Penilaian mengenai argumen para pihak baru dilakukan dalam 
menuliskan rekomendasi  putusan dan sidang Pleno Putusan. 

Asas-Asas 
Persidangan DKPP

Ferry Fathurokhman Ph.D
Tenaga Ahli DKPP
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MEMPERKUAT KEWENANGAN DKPP 
MELALUI PENEGAKAN KODE ETIK 

STAKEHOLDER PEMILU

Kondisi demikian terjadi karena 
proses pencalonan hingga 
pemilihan tidak dilakukan secara 

berintegritas. Pada saat pencalonan, terdapat 
oknum yang melibatkan lembaga survei untuk 
memanipulasi hasil-hasil survei dengan maksud 
menempatkan namanya pada posisi terbaik. 
Sejumlah partai politik (parpol) menggunakan 
hasil-hasil survei dalam penentuan calon 
dengan kerap mengesampingkan kapasitas, 
tapi lebih mengutamakan calon yang memiliki 
tingkat elektoral tinggi. Proses rekrutmen lebih 
mengutamakan pada proses transaksi yang kerap 
dipresentasikan dengan istilah “beli perahu” atau 
“beli tiket” pencalonan. 

Dalam keadaan tertentu hasil-hasil survei 
juga sangat bermakna pada saat mencari sponsor 
untuk pembiayaan pilkada. Pemodal menyanggupi 
pembiayaan pilkada bagi calon yang dipilihnya dengan 
kompensasi adanya penguasaan pengelolaan sumber 
daya alam dan proyek infrastruktur jika calon yang 
disponsori itu terpilih. Untuk memutuskan siapa 
calon yang hendak dimodali pemodal, maka hasil-hasil 

survei sangat penting untuk dijadikan pijakan. Itulah 
sebabnya keadaan sebelum pentahapan mulai muncul 
lembaga-lembaga survei musiman yang dimanfaatkan 
oleh calon guna memengaruhi opini parpol, pemodal, 
publik, ataupun media massa.

Proses pencalonan oleh calon perorangan 
diwajibkan untuk menyerahkan dukungan awal 
dari masyarakat. Dukungan itu harus disertakan 
dokumen fisik seperti Kartu Tanda Penduduk 
(KTP). Proses manipulasi sering terjadi pada saat 
dokumen itu dikumpulkan. Sebagian masyarakat 
yang namanya tercatat dalam dukungan itu sama 
sekali tidak mengetahui kalau namanya masuk dalam 
daftar dukungan. Hal ini terjadi karena dokumen-
dokumen itu dikumpulkan oleh calon ataupun timnya 
dari lembaga-lembaga tertentu yang diketahui sering 
mengumpulkan KTP masyarakat sebagai syarat dalam 
pengurusan pelayanan publik. Masalah lain yang 
terjadi adalah didapatkan dukungan dokumen itu 
melalui proses “jual beli” dari masyarakat.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 
memungkinkan terjadinya penggabungan dua atau 
lebih parpol untuk mengusung calon kepala daerah 

Hukum pemilu di Indonesia belum mampu 
menjangkau segala bentuk kecurangan 
atau kejahatan. Akibatnya hasil pemilu/
pilkada belum memberikan dampak 
maksimal terhadap proses penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Banyak politisi yang 
pada akhirnya berurusan dengan penegak 
hukum karena korupsi, banyak politisi hasil 
pemilu yang tidak memiliki kecakapan 
mengemban tugas saat menjabat, dan banyak 
pula politisi yang terpilih di sejumlah daerah  
yang tidak memiliki kemajuan karena  tidak 
memiliki inovasi, daya kreatif, dan kapasitas 
sebagai pemimpin.

Ferry Daud Liando
Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi 

Sulawesi Utara, Dosen Fakultas Ilmu Sosial 

Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi 

Manado
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sebagai syarat ambang batas pencalonan oleh parpol. 
Hal ini harus dilakukan apabila suatu parpol tidak 
memiliki jumlah kursi sebanyak 20 persen dari total 
keseluruhan kursi di DPRD atau tidak memiliki 
25 persen suara hasil pemilu sebelumnya. Untuk 
memenuhi persyaratan itu, maka parpol dimungkinkan 
oleh undang-undang untuk bergabung dengan parpol 
lain. Namun keadaan yang sering terjadi adalah 
untuk mencukupi persyaratan tadi, maka calon kerap 
mendekati pimpinan parpol pemilik kursi di DPRD 
agar bisa bekerja sama dalam pencalonan. Masing-
masing kursi diperdagangkan, semakin banyak kursi 
yang dimiliki oleh parpol tertentu maka parpol itu 
akan makin diuntungkan.

Dalam tahapan kampanye, baik pilkada 
maupun pemilu, segala bentuk kecurangan masih sulit 
untuk dihindari,  mulai dari permainan pemberian 
politik uang ataupun melibatkan aparat dalam 
memobilisasi pemilih. Modal utama calon yang hanya 
mengandalkan uang dalam pencalonannya memang 
sangat efektif  untuk memenangi pemilihan. Uang 
bisa dengan gampang memuluskannya dalam proses 
pencalonan di partai politik atau jalur perorangan. 
Konon uang yang harus dikeluarkan dilakukan secara 
berjenjang mulai dari pimpinan parpol di tingkat 
pusat hingga di daerah. Jika pencalonan itu untuk 
bupati atau walikota, maka jenjang transaksi berlaku 
hingga di tingkat parpol pengurus kabupaten dan 
kota. Dengan modal yang dimilikinya itu, maka 
dengan gampang juga calon berkolaborasi dengan 
media untuk pencitraan diri melalui pemberitaan yang 
positif. Permainan uang berlangsung ketika tahapan 
kampanye berjalan hingga pada proses menjelang 
pemungutan suara.

Pengalaman pada pelaksanaan pemilu-pemilu 
sebelumnya hingga Pemilu 2019, calon yang mendapat 
sokongan dari aparat setempat selalu terpilih dan 
memperoleh suara mayoritas di daerah pemilihan 
(dapil), apalagi kepala daerah sebagai penguasa 
pemerintahan setempat adalah kerabat dekat calon. 
Aparat pemerintahan memiliki struktur yang sangat 
rapi, mulai dari pejabat eselon II, aparat kecamatan, 
aparat kelurahan/desa serta kepala-kepala lingkungan. 
Masing-masing struktur itu memiliki peran berbeda 
namun kerja-kerjanya sangat rapi. Kepala lingkungan 
sebagai struktur aparat paling rendah, tapi memiliki 
kedekatan dengan masyarakat untuk ditugaskan 
mendata masyarakat yang berpotensi untuk diajak 
bekerja sama. Kerja sama itu mendapat kompensasi 
bantuan sosial dari pemerintah daerah seperti Surat 
Keterangan Tanda Miskin (Suket) untuk mendapatkan 
program beras sejahterah (rastra), program kesehatan 
dan pendidikan gratis. Namun yang tidak mau bekerja 
sama, biasanya akan luput dari pelayanan pemerintah 
setempat. Itulah sebabnya banyak kejadian terkait 

ketidakadilan dalam penyaluran bantuan-bantuan 
sosial yang bersumber baik dalam APBD dan APBN.

Bagian yang tak kalah penting dalam 
siklus kepemiluan adalah proses tahapan seleksi 
penyelenggara pemilu. Proses seleksi dilakukan oleh 
tim seleksi, baik yang diangkat oleh KPU RI atupun 
Bawaslu RI. Pola kerja tim seleksi hanya diatur dalam 
pedoman teknis masing-masing penyelenggara. 
Sehingga pola pengawasan dan sanksi tidak begitu 
jelas diatur. Kondisi demikian menyebabkan  proses 
berjalan secara tidak wajar,  mulai dari pengaplikasian 
calon dari organisasi-organisasi tertentu, permainan 
uang, bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan 
politik ataupun cara-cara lain yang sesungguhnya 
tidak boleh terjadi. Selama ini hal yang sulit dilakukan 
adalah menjerat tim seleksi pada ranah hukum atau 
etik jika yang bersangkutan dicurigasi melakukan 
kecurangan. Keputusan yang dihasilkan tim seleksi  
amat sulit digugat dalam ranah apapun baik dalam 
hukum adminitrasi, pidana, ataupun kode etik, 
karena kedudukan hukumnya bukan sebagai lembaga 
penyelenggara negara.
 
Masalah Integritas Pemilu

Pemilu selalu identik dengan kompetisi, karena 
itu masing-masing calon berusaha mengeksplorasi 
berbagai cara agar bisa memenangi kompetisi. Ada 
yang melakukan dengan cara-cara normal, benar, dan 
bertanggungjawab. Namun, ada juga sebagian besar 
yang melakukannya dengan cara-cara sebaliknya. 
Pihak yang paling berkepentingan pada setiap pemilu 
adalah partai politik ataupun calon yang diusung. 
Pemilu 2019 mewajibkan masing-masing parpol 
harus memenuhi capaian ambang batas tertentu agar 
bisa diikusertakan pada penghitungan perolehan 
kursi di DPR. Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu menyebutkan bahwa, setiap partai 
politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 
perolehan suara sebesar 4 persen. Partai yang tidak 
memenuhi ambang batas tidak akan diikutsertakan 
dalam penentuan kursi di DPR.

Persyaratan ini tentu bukan hal gampang, 
apalagi parpol yang baru terdaftar sebagai peserta 
pemilu. Semua parpol tentu dengan segala cara 
menggunakan kemampuannya untuk mencapai syarat 
ambang batas ini. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka 
kerugian yang bisa dialami parpol adalah pertama 
tidak akan mengirimkan wakilnya di DPR, kemudian 
kedua tidak ada peluang untuk bergabung dengan 
parpol lain di DPR untuk mengusung calon presiden 
dan wakil presiden pada pemilu selanjutnya. Dengan 
demikian, peluang untuk mendapatkan jatah menteri 
bagi elit parpol tersebut dalam jajaran kabinet akan 
tertutup. 
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Kewenangan DKPP Bagi Penegakkan Etik 
Stekaholder Pemilu

Segala bentuk kecurangan yang dibahas d 
iatas begitu masif  terjadi. Bawaslu  yang menangani 
pelanggaran pemilu telah melaksanakan tugas 
sebagaimana batas-batas kewenangan. Namun 
demikian, bukan berarti segala bentuk kecurangan 
dapat diatasi dengan baik. Masih banyak pelaku-
pelaku kecurangan pemilu yang lolos dari berbagai 
sanksi. Dampaknya adalah 
muncul ketidakadilan, 
terjadi konflik atup 
ketidakpercayaan terhadap 
penyelenggara yang 
pada ujungnya sangat 
memengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat.

Terjadinya berbagai 
bentuk kecurangan dalam 
siklus pemilu disebabkan 
karena sejumlah hal; 
Pertama, belum semua 
kecurangan masuk kategori 
pelanggaran pemilu, sehingga tidak ada satu pihak pun 
yang dapat memberikan sanksi atau eksekusi terkait 
kecurangan yang dilakukannya. Baik UU Pemilu 
maupun pilkada hanya menyebutkan bahwa sebuah 
tindakan masuk dalam kategori pelangaran hukum 
pemilu, apabila kejadiannya dilakukan pada saat 
tahapan tertentu. Kecurangan yang dilakukan sebelum 
tahapan dimulai dianggap bukan bentuk pelanggaran 
pemilu, misalnya kecurangan memanipulasi pada 
saat pemenuhan persyaratan pendirian parpol, 
memanupilasi survei calon, mahar dalam proses 
pencalonan, seleksi penyelenggara pemilu dan bentuk 
kecurangan lainnya. UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu memiliki keterbtasan karena hanya mengatur 
larangan politik uang dengan terbatas waktu dan 
objek. 

Lolosnya berbagai tindakan kecurangan 
pemilu disebabkan prosedur hukum pemilu harus 
dipenuhi. Tindakan kecurangan yang dilakuakan 
oleh peserta pemilu tidak secara otomatis disebut 
pelanggaran hukum pemilu sebab untuk benar-benar 
disebut pelanggaran pemilu harus dipenuhi unsur 
formil ataupun unsur materilnya. Seorang calon 
yang kedapatan membagi-bagi uang dalam sebuah 
forum, tidak serta merta diproses atau dikenakan 
sanski, sebab pelaku hanya dibatasi oleh UU yakni 
tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu. 
Tindakan pembagian politik uang yang dilakukan oleh 
bukan calon atau tim kampanye belum tentu bisa 
dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. 

Selain regulasi pemilu yang masih memiliki 
keterbatasan, masalah lain yang menyebabkan tidak 

tuntasnya kecurangan pemilu adalah kemadirian 
penyelenggara pemilu yang terbatas. Bawaslu 
dalam menangani perkara kepemiluan sangat sulit 
bekerja mandiri karena UU pemilu mengamanatkan 
keterlibatan pihak lain dalam penanganan perkara, 
misalnya dalam penaganan perkara pidana pemilu, 
Bawaslu harus bekerjsama dengan pihak kepolisian 
dan kejaksaan lewat Gabungan Pengekan Hukum 
Terpadu (GAKKUMDU). Dalam proses penaganan 

perkara, Bawaslu 
kerap berbeda dalam 
pengambilan keputusan. 

 Jika ada Aparatur 
Sipil Negara (ASN) 
terbukti menjadi bagian 
dalam kampanye calon dan 
oleh Bawaslu dinyatakan 
bersalah, maka tidak serta 
merta ASN yang dimaksud 
mendapatkan sanksi, 
sebab Bawaslu tidak 
diberikan kewenangan 
untuk menjatuhkan 

sanksi melainkan oleh kepala daerah setempat. Tidak 
terjangkaunya segala bentuk kecurangan calon pada 
pelaksanana pilkada maupun pemilu disebabkan 
karena norma-norma dalam pemilu belum sempurna 
termasuk kewenangan dan kemandirian dari 
penyelenggara. Akibat dari semua itu integritas pemilu 
belum benar-benar terwujud.

UU Pemilu memberikan tugas kepada 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
untuk penegakan kode etik. Namun sebatas pada 
penyelenggara pemilu dalam semua tingkatan. Padahal 
pelanggaran etik dan moral tidak hanya terjadi sebatas 
pada penyelenggara pemilu, namun kerap dilakukan 
juga oleh stekaholders pemilu yang lain, seperti 
partai politik, calon, tim sukses, media massa atu 
lembaga-lembaga survei. Untuk menjerat para pelaku 
kecurangan ini tidaklah mudah. Sebab hukum pemilu 
mengenal batasan waktu, tahapan, dan pelaku. Meski 
terjadi kecurangan namun tidak dilakukan oleh calon 
atau tim sukses, maka tindakan itu diangap tidak 
memenuhi unsur penindakan. Meski terjadi politik 
uang, namun tidak dilakukan pada saat kampanye, 
maka perbuatan itu bukan ranah pelanggaran. Begitu 
juga dengan tindakan mahar yang dilakukan bakal 
calon. Bakal calon belum disebut sebagai calon, 
sementara objek pelaku politik uang adalah calon.

Kewenangan DKPP yang hanya menyasar 
kode etik penyelenggara pemilu, ternyata  sulit 
menjawab tegkanya pemilu beritegritas, sehingga 
perlu memikirikan untuk memperluas kewenangan 
DKPP untuk memperluas kewenangannya terhadap 
siapa saja yang berkaitan dengan tahapan pemilu.

Kewenangan DKPP yang hanya 
menyasar kode etik penyelenggara 
pemilu, ternyata  sulit menjawab 
tegkanya pemilu beritegritas, 
sehingga perlu memikirikan untuk 
memperluas kewenangan DKPP 
untuk memperluas kewenangannya 
terhadap siapa saja yang berkaitan 
dengan tahapan pemilu.
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MENDUDUKAN DKPP SEBAGAI
AUXILIARY STATE`S ORGAN 

Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 821-3732 Tahun 2019, Menteri 
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik 
sejumlah pejabat di Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP).   Pada 
hari itu pula telah ditandatangani berita 
acara P3D (personel, penandaan, 
sarana dan prasarana dan dokumen) 
yang menandakan era baru secara resmi 
sekretariat DKPP dari yang semula 
melekat pada Sekretariat Jenderal Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi 
melekat pada Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri). Perubahan 
ini pula diharapkan akan membawa 
perbaikan dan optimalisasi kinerja 
DKPP menjadi lebih baik.

PPerubahan ini merupakan penyelarasan 
perintah undang-undang dari semula dalam 
Pasal 115 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 
No. 15 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa “Dalam 
melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat 
yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu” menjadi 
Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) 
yang menyatakan bahwa “Sekretaris DKPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Dalam Negeri”. Implikasi dari perintah undang-
undang tersebut itu pula menjadikan organ pendukung atau 
supporting system DKPP yang semula hanya berbentuk 
biro menjadi kesekretariatan tersendiri. 

Pengaturan di UU No. 7 Tahun 2017 ini merupakan 
perbaikan yang positif  bagi kelembagaan DKPP, karena 
yang namanya suatu organ pendukung dari suatu lembaga 
sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari lembaga yang dilayaninya (dalam konteks ini DKPP). 
Perubahan kesekretariatan DKPP ini merupakan bagian 
dari reformulasi kelembagaan DKPP yang berangkat 
dari menjalankan amanah Putusan MK No. 11/PUU-
VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) secara seutuhnya. Sebagai lembaga yang 
berposisi di tengah-tengah antara Bawaslu RI dan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), menjaga 
perilaku melalui peradilan kode etik maka independensi 
lembaga pun diperlukan. 

Achmadudin Rajab
Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

Pertama Bidang Politik, Hukum & HAM 

di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI, Eks Staf DKPP
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DKPP sebagai Auxiliary State`s Organ

Lembaga DKPP jika ingin menjalankan Putusan 
MK No. 11/PUU-VIII/2010 secara seutuhnya maka perlu 
didudukan sebagaimana semestinya yani sebagai Auxiliary 
State`s Organ (Hendro Nurtjahjo, 2006), yakni organ 
negara penunjang yang indepeden guna menjalankan tujuan 
ataupun keinginan negara (staatswill), yang dalam hal ini 
sesuai putusan MK menjaga perilaku para penyelenggara. 
Independesi lembaga DKPP pun diperlukan karena DKPP 
merupakan salah satu jenis lembaga baru yang menurut Dr. 
Jimly Asshiddiqie, SH. MH. berfungsi menjalankan fungsi 
campuran (mix-function),  yakni fungsi regulatif, administratif  
dan fungsi penghukuman. Hal ini sesuai jenis lembaga 
baru yang menjalankan fungsi campuran sebagaimana 
dinyatakan oleh Prof..Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya 
berjudul Perkembangan 
dan Konsolidasi Lembaga 
Negara Pasca Reformasi. 
DKPP menjalankan fungsi 
administratif, juga bersifat 
regulatif  yakni membuat 
peraturan kode etik yang 
mengikat keseluruhan 
penyelenggara pemilu 
beserta jajarannya. DKPP 
juga mempunyai fungsi 
penghukuman karena DKPP 
bisa menjatuhkan sanksi 
kepada penyelenggara pemilu 
yang dianggap melanggar 
Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu. 

Karena fungsi 
peradilan yang dimiliki 
oleh DKPP ini pula, dan 
selaras bahwa suatu organ 
pendukung dan lembaga 
yang didukung tidaklah 
dapat dipisahkan maka 
penting kiranya agar organ 
pendukung yang melekat 
dan membantu DKPP itu agar tidak berada melekat pada 
salah satu dari lembaga yang mungkin untuk diperiksa 
olehnya. Berdasarkan ratio legis tersebut maka ketika 
pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 dipilihlah bahwa organ 
penunjang DKPP tidak berada di Bawaslu RI ataupun 
KPU RI, namun langsung berada pada posisi yang lebih 
ideal yakni pada Kemendagri. Penempatan di Kemendagri 
juga bukanlah tanpa alasan karena mengingat keberadaan 
Kemendagri yang merupakan kementerian yang sentral 
sebagai triumvirat bilamana negara dalam kondisi darurat.

Guna memaksimalkan peran dan kinerja DKPP 
maka organ pendukung pula harus diperkuat. Penguatan ini 
dimulai dari memperkuat kemandirian lembaga pendukung 
sebagai bentuk reformulasi kelembagaan yang selaras juga 
dengan peningkatan kewenangan lembaga DKPP sesuai 
dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017. Ketika melihat 
tujuan mulia memperkuat lembaga melalui penguatan 

organ pendukung di DKPP ini, penulis memandang hal ini 
serupa dengan apa yang ada di DPR RI saat ini. Pada DPR 
berdasarkan amanat Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (No. 17 
Tahun 2014) diamanatkan untuk dibentuk Badan Keahlian 
DPR RI. Adapun Badan Keahlian DPR RI ini adalah organ 
pendukung yang ada pada DPR RI untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI 
yakni di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan. Terkait dengan pembentukan Badan Keahlian 
DPR untuk membantu kinerja DPR ini pula pernah diulas 
oleh Prof. Jimly Asshiddigie yang mana beliau berpendapat 
bahwa “Salah satu kemungkinan yang perlu dipertimbangkan 
ialah perlunya dibentuk Komisi-Komisi Tetap yang dipimpin oleh 
anggota DPR, tetapi beranggotakan tokoh tokoh yang berkeahlian 

dibidangnya yang berasal dari luar 
keanggotaan DPR. Di bidang 
perundangundangan, misalnya 
DPR dapat membentuk semacam 
“Legislative Counsel” dan 
“Legislative Reference Service” 
seperti di Kongres Amerika 
Serikat. Bahkan apabila perlu 
sebagian dari fungsi instansi 
seperti Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Hukum 
dan Perundang-undangan 
terutama dibidang Perancangan 
undangundang dapat dialihkan 
ke DPR-RI. Memang benar, 
Pemerintah dapat saja membuat 
rancangan undang-undang dan 
mengajukan rancangan undang-
undang sendiri ke DPR.Akan 
tetapi, kebiasaan yang ada 
selama ini harus diubah”. (Jimly 
Asshiddiqie, 2002).

Dengan pola yang 
hampir serupa dengan 
tujuan utama meningkatkan 
kinerja lembaga, maka 

keberadaan organ yang mandiri seperti Badan Keahlian 
DPR RI dapat ditiru pula pada organ pendukung DKPP 
dengan rasa baru yang ada sekarang ini. Perubahan ini 
penting mengingat posisi DKPP Auxiliary State`s Organ 
adalah begitu vital dalam hal menjaga agar KPU RI dan 
Bawaslu RI dapat berprilaku yang benar sesuai undang-
undang dan juga menghindari sahwa sangka yang timbul 
bilamana keberadaannya melekat pada lembaga yang dapat 
menjadi objek yang dapat diperiksa olehnya. Akhirul kalam 
penulis mengucapkan selamat terhadap perubahan yang 
ada pada organ perubahan ini, semoga tujuan mulia yang 
ingin dihasilkan berdasarkan rumusan yang dibuat oleh 
pembentuk undang-undang dapat berdampak positif  dan 
tentunya membawa kemaslahatan untuk bersama. Sekali 
lagi selamat untuk era baru Sekretariat DKPP.

Salah satu kemungkinan yang perlu 
dipertimbangkan ialah perlunya dibentuk 
Komisi-Komisi Tetap yang dipimpin oleh 
anggota DPR, tetapi beranggotakan tokoh 
tokoh yang berkeahlian dibidangnya yang 
berasal dari luar keanggotaan DPR. Di bidang 
perundangundangan, misalnya DPR dapat 
membentuk semacam “Legislative Counsel” 
dan “Legislative Reference Service” seperti di 
Kongres Amerika Serikat. Bahkan apabila perlu 
sebagian dari fungsi instansi seperti Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum 
dan Perundang-undangan terutama dibidang 
Perancangan undangundang dapat dialihkan 
ke DPR-RI. Memang benar, Pemerintah dapat 
saja membuat rancangan undang-undang dan 
mengajukan rancangan undang-undang sendiri 
ke DPR.Akan tetapi, kebiasaan yang ada selama 
ini harus diubah.
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Dalam catatan sejarah DKPP dianggap 
malaikat maut bagi penyelenggara 
pemilu yang melakukan pelanggaran 

etik. Kondisi demikian berbeda dengan saat ini yang 
kebanyakan masyarakat menganggap putusan DKPP 
biasa biasa saja bahkan kering, sehingga DKPP menuai 
kritik sebagai dewan kehormatan pemberi peringatan.  

Dukungan administratif  dalam menjaga marwah 
putusan DKPP pada formulir pengaduan, khususnya 
frasa “kapasitas pengadu” dalam form pengaduan  
merupakan pembatasan hak bagi masyarakat dalam 
mencari keadilan etik ke DKPP. Walaupun tidak secara 
tegas tetapi secara tersirat menggambarkan pembatasan 
bagi yang berkepentingan saja.  Di sini politik hukumnya,  
pemohon jarang sekali yang tidak berpentingan, 
yang mengadu hanya orang atau masyarakat yang 
kepentingannya terganggu. Kalau masyarakat melihat 
penyelenggara pemilu yang terlihat tidak netral tidak 
melaporkan karena tidak ada kepentingan. 

Kelemahan sistem penilaian etik dalam menilai 
etika seseorang kalau DKPP hanya mempertanyakan 
yang dimohon,  dengan mengikuti alur pikir 
keterbatasan Pengadu dalam mengurai fakta pada 
peristiwa hukum yang dihadapi Pengadu, maka DKPP 
membatasi penggalian fakta lebih dalam, tidak mencoba 
mendalami karena yang dicari integritas kedalaman 
moral tidak hanya sebatas administrasi yang diajukan 
Pengadu, maka DKPP dengan kewenangannya 
memiliki kesempatan menghadirkan saksi. Hal ini 

KESEKRETARIATAN BARU DKPP

Ihat Subihat
Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar, 

Eks Tenaga Ahli DKPP 

Kesekretariatan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai 
suporting system kinerja DKPP dalam 
menjaga  marwah  putusan DKPP 
menjadi point penting agar putusan 
DKPP benar-benar menjadi pintu 
terakhir bagi pencari keadilan etik.  
Benar secara administratif   50% keadilan 
etik dalam menegakkan integritas dan 
kredibilitas penyelenggara pemilu, 
sudah tercapai dalam menunjang 
kesempurnaan peran DKPP secara 
mandiri dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangan yang diberikan UU No. 
7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara 
Pemilu.  Keberadaan DKPP di bawah 
Satuan Kerja (Satker) Bawaslu dan 
Sekretariat Jenderal Bawaslu yang juga 
membawahi sekretariat DKPP menjadi 
perhatian utama bagi masyarakat 
pencari keadilan etik dalam mengadu 
ke  DKPP, terkait adanya anggapan 
dugaan parsial DKPP yang berada di 
bawah satker Peserta Pemilu (Bawaslu) 
dalam memutus perkara yang diadukan. 
Sehingga, DKPP dianggap lebih galak 
ke KPU dibandingkan ke Bawaslu. 
Keberadaan DKPP menjadikan 
stakeholders ragu mengadukan Bawaslu. 
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berbeda dengan kedudukan Pengadu dan Teradu. DKPP 
pengadilan etik yang merangkap sebagai Penyidik etik 
dan Penuntut etik sehingga DKPP memiliki kewenangan 
untuk menyertakan saksi yang tidak mungkin dihadirkan 
Pengadu dan atau Teradu yang merugikan mereka. Contoh 
jika masyarakat atau Pengadu melihat caleg mengadakan 
pertemuan di hotel, Pengadu tidak bisa menghadirkan 
saksi dan bukti karena kewenangan personal yang tidak 
memiliki legal standing untuk memaksa  yang membatasi 
pengadu akan tetapi DKPP dengan kewenangannya 
bisa menghadirkan saksi untuk mendalami fakta.  

Norma yang mengatur bahwa DKPP punya kewenangan 
menolak atau menerima saksi yang dihadirkan Pengadu 
atau Teradu membatasi ruang Pengadu dan Teradu. DKPP 
yang memiliki kewenangan sebagai penyidik penuntut dan 
pengadil etik punya keleluasaan untuk menggali fakta dan 
mengembangkan mengali fakta seluas-luasnya. 

Keterbatasan waktu bukan alasan tidak mendalami 
fakta dalam upaya meningkatkan marwah putusan DKPP. 
Sehingga out put dari persidangan DKPP itu bukan 
memperbaiki jawaban Teradu tetapi putusan dari hasil 
pertimbangan petunjuk, Penggalian fakta, bukti, keterangan 
Teradu, Pengadu, saksi dan ahli. Tidak ada bukti yang 
dihadirkan di luar persidangan yang tidak diketahui oleh 
Teradu. Yang secara sepihak dijadikan dasar pengambilan 
putusan DKPP. 

Perspektif  konsep yang dicoba untuk disempurnakan 
terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP apakah dalam 
bentuk hukuman atau kasih sayang DKPP terhadap 
penyelenggara yang mungkin misalnya kader DKPP saat 
menjabat sebagai ketua atau anggota Bawaslu atau KPU. 

Sanksinya tidak berbanding lurus dengan hak 
yang diperoleh penyelenggara. DKPP punya 

rentang kendali TPD yang perannya bisa 
lebih dioptimalkan dalam pengawasi 

pelaksanaan putusan DKPP. 
Peran DKPP sebagai 

Penyidik, Penuntut, Pengadil 
etik Penyelenggara Pemilu 
sehingga DKPP dalam menjaga 
marwah yang punya kewenangan 
membuat putusan final dan 

binding dengan pertimbangan 
yang adil dan berimbang sehingga 

putusan yang diderakan kepada 
penyelenggara pemilu yang mengalami 

turbulensi etika memiliki efek jera. Misalnya 
putusan peringatan itu hukuman atau kasih sayang? 

Sanksi peringatan yang dijatuhkan tidak ada bedanya 
dengan putusan rehab atau peringatan keras sekalipun.  
Penyelenggara pemilu tetap dapat menikmati gaji dan hak 
memutus. Menurut pendapat penulis perlu diberikan sanksi 
tambahan berupa pencabutan hak. Sehingga perlu diatur 
komposisi majelis sah tidaknya pengambilan putusan pleno 
Bawaslu dalam hal salah satu anggota mendapat sanksi 
sedang menjalani putusan peringatan DKPP. Praktik 
melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, 
bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu ilmu saja tidak 
cukup tetapi juga harus menjaga penyimpangan perilaku 
efek samping dari turbulensi etika. Sekretariat DKPP 
diperlukan kemandirian, tidak di bawah Sekretariat Jenderal 
Bawaslu, Peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran TA 
dan seluruh staff  DKPP dipandang perlu karena di masa 
yang akan datang staff  DKPP bisa jadi apa saja termasuk 
jadi Ketua Bawaslu atau anggota, Ketua KPU atau anggota 
bahkan jadi ketua atau anggota DKPP.   

Kelemahan sistem penilaian etik dalam 
menilai etika seseorang kalau DKPP hanya 
mempertanyakan yang dimohon,  dengan 
mengikuti alur pikir keterbatasan Pengadu 
dalam mengurai fakta pada peristiwa hukum 
yang dihadapi Pengadu, maka DKPP membatasi 
penggalian fakta lebih dalam, tidak 
mencoba mendalami karena yang 
dicari integritas kedalaman 
moral tidak hanya sebatas 
adminstrasi yang diajukan 
Pengadu, maka DKPP 
dengan kewenangannya 
memiliki kesempatan 
menghadirkan saksi. Hal ini 
berbeda dengan kedudukan 
Pengadu dan Teradu. 
DKPP pengadilan etik yang 
merangkap sebagai Penyidik 
etik dan Penuntut etik sehingga 
DKPP memiliki kewenangan untuk 
menyertakan saksi yang tidak mungkin 
dihadirkan Pengadu dan atau Teradu yang 
merugikan mereka. Contoh jika masyarakat atau 
Pengadu melihat caleg mengadakan pertemuan 
di hotel, Pengadu tidak bisa menghadirkan saksi 
dan bukti karena kewenangan personal yg tidak 
memiliki legal standing untuk memaksa  yang 
membatasi pengadu akan tetapi DKPP dengan 
kewenangannya bisa menghadirkan saksi 
untuk mendalami fakta.  Norma yang 
mengatur bahwa DKPP punya kewenangan 
menolak atau menerima saksi yang dihadirkan 
Pengadu atau Teradu membatasi ruang Pengadu 
dan Teradu. DKPP yang memiliki kewenangan 
sebagai penyidik penuntut dan pengadil etik 
punya keleluasaan untuk mengali fakta dan 
mengembangkan mengali fakta seluas-luasnya. 



PubSOS

43Vol. 2, No. 4

P
u
b
S
O
S



PubSOS

44 Vol. 2, No. 4

DKPP sebagai lembaga penyelenggara 
pemilu yang bertugas menegakkan kode 
etik penyelenggara pemilu melakukan 

sosialisasi tentang kode etik dan integritas penyelenggara 
pemilu selama masa Pemilu 2019 antara bulan Mei-Juli 2019. 
Kegiatan ini diadakan dengan maksud agar masyarakat 
lebih mengerti dan memahami bahwa penyelenggara 
pemilu memiliki kode etik yang dijadikan pedoman dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya. 

Sebanyak tujuh area dipilih menjadi titik lokasi 
dari kegiatan Acara dengan tema “Integritas Pemilu untuk 
Integrasi Bangsa” ini, yaitu pedestrian Sarinah, pedestrian 
Stasiun Sudirman, pedestrian Fx Mall, area Kota Tua, 
pedestrian Stasiun Juanda, pedestrian seberang Universitas 
Kristen Indonesia (UKI) dan area Taman Lapangan 
Banteng. Area terbuka sengaja dipilih agar sosialisasi 
ini efektif  sehingga masyarakat pun lebih mengetahui 
tentang integritas dan kode etik penyelenggara Pemilu. 
Integritas dan kode etik penyelenggara Pemilu dirasa perlu 
digencarkan sosialisasinya lantaran adanya isu delegitimasi 
terhadap penyelenggara Pemilu.

Sebagaimana diketahui, usai 17 April 2019 yang 
menjadi hari pemungutan suara Pemilu 2019, kondisi 
masyarakat sempat memanas dan bahkan muncul wacana 
delegitimasi penyelenggara Pemilu saat itu. Guna lebih 
mencairkan suasana dan menarik animo warga, kegiatan ini 
juga disertai dengan iringan musik, puisi dan teatrikal dari 
komunitas Naraaksi, sebuah komunitas seni yang tergolong 
memiliki sikap terhadap permasalahan bangsa, termasuk 
Pemilu. Untuk tujuh kegiatan ini, Naraaksi bahkan sampai 
menciptakan lagu dan puisi khusus untuk DKPP.

 Animo Publik
Sosialisasi ini terbilang efektif  lantaran berhasil 

menarik animo masyarakat yang berada di setiap lokasi 
kegiatan. Timotius, seorang warga  menilai kegiatan ini 
sangat menghibur. Terlebih, kegiatan ini digelar pada 
sore hari, menjelang buka puasa. “Acaranya sangat bagus. 
Terutama bagi saya yang baru kali ini tinggal di Jakarta,” kata 
Timotius dari Manado di area Sarinah, Jakarta, 15 Mei 2019. 
Sebagaimana diketahui tiga kegiatan awal dari rangkaian 
acara ini memang diadakan pada bulan Ramadhan. 

Hal serupa disampaikan oleh Wuli, warga Bekasi. Dia 
mengapresiasi dengan acara ini karena sangat menghibur 
terutama bagi para pejalan kaki yang melintas trotoar 
sembari menunggu menyeberang jalan, ia bisa menyaksikan 
pentas terlebih dahulu. Selain itu, mengenalkan DKPP juga 
kepada pengguna jalan. “Acara ini juga sangat bagus untuk 
mengenal DKPP, karena sebelumnya saya juga tidak tahu 
apa itu DKPP,” katanya.

Sementara itu, warga lainnya mengaku jadi 
lebih mengerti dengan hubungan antara DKPP dengan 
penyelenggara Pemilu karena kegiatan ini. “Saya harap 
DKPP ini lebih memiliki peran dalam Pemilu ke depan,” 
kata seorang penonton bernama Rafi di pedestrian Stasiun 
Sudirman, Jakarta, 17 Mei 2019.

Harapan senada pun dilontarkan oleh Ade. Pria 
yang kesehariannya berdagang di Pasar Tanah Abang ini 
mengaku mendapat informasi dan pengetahuan baru 
sekitar kepemiluan dari kegiatan ini. Saat diwawancara, Ade 
pun memiliki harapan yang besar terhadap DKPP. “Semoga 
DKPP bisa membuat lembaga penyelenggara Pemilu lebih 
terhormat supaya masyarakat bisa percaya dengan hasil 
Pemilu,” ujar Ade.

Integritas merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu guna menciptakan 
pelaksanaan Pemilu yang berasas Luber Jurdil sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 (UUD 
1945). Integritas dan kode etik merupakan dua hal yang saling beririsan dalam hal penyelenggaraan 
pemilu. Keduanya merupakan satu bagian tak terpisahkan karena pemilu yang Langsung, Umum, 
Bebas, Rahasia, Jujur, dan Ail (Luber Jurdil) harus dimulai dari penyelenggara yang berintegritas dan  

memegang teguh kode etik.

Menanamkan Integritas 
Penyelenggara Pemilu Lewat Musik
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Para TPD tersebut dari unsur KPU Provinsi, 
Bawaslu Provinsi dan masyarakat provinsi 
setempat dari 34 provinsi di Indonesia. 

Pengukuhan berlangsung khidmat. Ketua DKPP Harjono 
disaksikan oleh anggota DKPP  dan tamu undangan, 
mengukuhkan TPD untuk masa bakti 2019-2020. Dari 
DKPP  hadir , Prof  Muhammad,    Prof  Teguh Prasetyo, 
Ida Budhiati, Alfitra Salamm, Fritz Edward Siregar, Hasyim 
Asy’ari. Tamu undangan yang hadir Ketua Bawaslu RI 
Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Moch. Afifuddin, anggota 
Bawasu RI, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro; 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,  dan perwakilan 
dari Kementerian Polhukam.

TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang 
keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, KPU 
Provinsi/KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih 
Provinsi Aceh. TPD bertugas melaksanakan sidang 
pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu di daerah. Sebagaimana diketahui, DKPP sendiri 
merupakan Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran 
kode etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, 
disebutkan bahwa TPD memiliki wewenang untuk 
memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
KPU Provinsi atau KIP Provinsi, KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau 
Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota 
atau Panwaslih Kabupaten/Kota.

Di depan 204 peserta Rakor yang baru saja dilantik 
sebagai TPD, Harjono berpesan agar masing-masing unsur 
yang ada di dalam TPD saling bahu membahu untuk 
menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Jalani 

tugas dengan baik. Tidak usah terlalu canggung, khusus 
untuk tomas (tokoh masyarakat, red.) kepada KPU dan 
Bawaslu di daerah. Jadi harus saling berbagi beban untuk 
menciptakan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” 
jelas mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Lebih lanjut, Harjono juga mengingatkan bahwa 
TPD merupakan bagian dari DKPP. Oleh karenanya, ia 
berharap agar TPD mampu mengubah pandangan lembaga 
penyelenggara Pemilu di daerah terhadap DKPP.

“Jangan jadikan DKPP ini sebagai momok. Kalau 
ada yang ingin ketemu Bu Ida silahkan main ke lantai 5, 
kalau kangen sama Pak Muhammad silahkan ke lantai 5,” 
jelasnya.

“Saya berharap DKPP ini mungkin seperti semboyan 
pegadaian, memecahkan masalah tanpa menimbulkan 
masalah. Kalau DKPP jangan jadi bagian dari masalah, tapi 
cari solusi untuk masalah,” pungkas Harjono. 

Sementara itu, Ketua KPU, Arief  Budiman yang 
juga hadir dalam acara ini mengatakan bahwa semua pihak 
memiliki harapan agar bangsa Indonesia maju, sejahtera 
dan aman tenteram.

“Semuanya dimulai dari proses Pemilu,” kata Arief.
Dalam konteks ini, Arief  menyebut DKPP dan 

TPD memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga 
integritas dari penyelenggara Pemilu. Sehingga nantinya 
Pemilu dapat tetap terjaga kualitas dan martabatnnya. “Jadi 
DKPP ini peran strategisnya sangat kentara,”tutup Arief.

Semua penyelenggara Pemilu harus bahu membahu agar pelaksanaan pemilu di tanah air tetap dipercaya 
oleh masyarakat. Penyelenggara pemilu juga harus berhati-hati terhadap upaya delegitimasi lembaga 
penyelenggara pemilu yang muncul belakangan ini. “Delegitimasi sudah banyak, sebagai satu kesatuan 
fungsi penyelenggara,  kalau temannya tenggelam ya kita juga ikut tenggelam,” jelas Harjono pada acara 

Pelantikan 204 Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Pengukuhan TPD 
Periode 2019-2020,

 Harjono: Tak Usah Canggung 
Tegakkan Kode Etik
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Hadir Ketua dan Anggota DKPP Harjono, 
Ida Budhiati, Alfitra Salamm, Prof  Teguh 
Prasetyo, Fritz Edward Siregar, Hasyim 

Asy’ari dan Sekreriat Jenderal Bawaslu/DKPP Gunawan 
Suswantro, Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D 
Sutrisno, dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan 
Internal (H2PI), Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro 
Administrasi Dermawan Adhi Santoso, Kepala Biro Teknis 
Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, La Bayoni, dan 
seluruh kasubag serta staf  di lingkungan Biro Administrasi 
DKPP.

Penyelenggara Pemilu yang hadir KPU: Arief  
Budiman, Viryan, Evi Novida Ginting, Pramono Ubaid 
Tanthowi, Hasyim Asy’ari, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, 
masing-masing sebagai ketua dan anggota. Dari Bawaslu 
juga hadir lengkap Ketua dan Anggota: Abhan, Rahmat 
Bagja, Moch. Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz 
Edward Siregar.

Tamu undangan lain: Ketua dan Anggota DKPP 
periode 2012-2017 Prof  Jimly Asshiddiqie dan Nur Hidayat 
Sardini. Hadir pula Didik Suprayitno, staf  ahli Menteri 
Bidang Hukum dan Kesbang Kemendagri, mewakili Sekjen 
Kemendagri.

Dalam kata sambutannya, Ketua DKPP, Dr. 
Harjono mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh 
pegawai DKPP yang telah bekerja keras selama lembaga 
ini berdiri. “Persoalan sanjungan, biar orang lain yang 
menyanjung. Kita tidak perlu menyanjung diri sendiri,” kata 
Harjono dengan rendah hati.

Usai pemotongan nasi tumpeng, masih dalam 
suasana Idul Fitri, kegiatan ini diakhiri dengan halal bihalal 
tamu undangan yang hadir dengan pejabat struktural dan 
staf  sekretariat Biro Aministrasi DKPP.

Ketua DKPP RI periode 2012-2017, Prof. Dr. 
Jimly Asshidique hadir dalam acara syukuran Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-7 DKPP RI yang digelar di Ruang Sidang 
DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (12/6/2019). 
Jimly pun memaparkan riwayat kelahiran DKPP saat 
diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan 
dalam acara ini. Ia mengungkapkan, DKPP adalah bukti 
sejarah bahwa Indonesia mampu memberikan sumbangsih 
bagi peradaban kemanusiaan. Pria berusia 63 tahun ini 
mengisahkan, kelahiran DKPP diawali oleh adanya Dewan 
Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sebagai 
embrio awalnya.

Menurutnya, DKPP merupakan bukti bahwa 
Indonesia mampu memberikan sumbangsih nyata untuk 
demokrasi dalam peradaban manusia. Jimly menambahkan, 
DKPP merupakan satu-satunya lembaga peradilan etik 
di dunia yang menggelar sidang secara terbuka dan 
terang-terangan.

Sebagai pembanding, Jimly menyebut bahwa di 
negara maju seperti Amerika Serikat (AS) atau negara Eropa 
saja, belum ada satu pun lembaga peradilan kode etik yang 
menggelar sidang secara terbuka untuk umum. Artinya, 
sidang digelar secara tertutup untuk kalangan tertentu saja.

Untuk diketahui, DKPP selalu menyiarkan secara 
langsung (live streaming) setiap persidangannya melalui 
akun Facebook @medsosdkpp. Hal ini disebabkan 
semua negara maju berpandangan bahwa hukum di atas 
segalanya. Sedangkan etika, jelas Jimly, dianggap sebagai 
hal yang bersifat privat karena diposisikan di antara hukum 
dan agama. “Di Amerika semua negara bagian memiliki 
lembaga peradilan etik, tapi tidak ada yang terbuka seperti 
DKPP,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 
2003-2008 ini.

Rabu, 12 Juni 2019 bertepatan dengan hari jadi yang ke-7 DKPP, lembaga yang berkiprah dalam 
mengawal kode etik penyelenggara Pemilu dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 silam. Perayaan Hari Jadi 
diselenggarakan secara sederhana di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin 
No. 14, Jakarta Pusat pukul 12.30 WIB dengan pemotongan nasi tumpeng. Meskipun demikian, tidak 

mengurangi kekhidmatan dari peringatan hari berdirinya lembaga ini.

 Kehangatan dalam Perayaan 
Ulang Tahun DKPP
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Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum (DKPP) difungsikan berdasarkan 
ketentuan Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
yakni untuk menerapkan prinsip menjaga keadilam, 
kemandirian, imparsialitas, transparansi dan menegakkan 
kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara 
Pemilu. DKPP dalam praktik pelaksanaan Pemilu yakni 
secara spesifik untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan 
langsung dengan pelanggaran etika, DKPP menanganinya 
dengan menggunakan Peraturan DKPP Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilu. DKPP menekankan agar persoalan 
kode etik itu harus ditaati. Bagaimana agar kode etik itu 
dapat dilaksanakan, maka terlebih dahulu penyelenggara 
Pemilu perlu memahami makna dan penegakan kode etik 
itu sendiri. Hal itu harus dipahami semua penyelenggara 
Pemilu pada setiap jenjang, mulai dari paling atas yaitu KPU 
dan Bawaslu pusat sampai pada tingkat paling bawah. Kalau 
KPU yang paling bawah adalah PPS, sedangkan Bawaslu 
yaitu PPL. Kedua jajaran penyelenggara inilah yang harus 
memahami pentingnya menjalankan tahapan Pemilu dan 
Pilkada secara demokratis dan berintegritas. 

Masalah penegakan kode etik penyelenggara Pemilu 
itu harus dipahami bahwa persoalan etika tidak lepas dari 
komitmen individu dan kelompok untuk bisa mengontrol 
diri dalam menjalankan profesi. Karena profesi memuat 
prinsip-prinsip norma pelaksanaan teknis-operasinalnya 
dan etika muncul dalam setiap kita untuk kemudian 
berfungsi sebagai pengarah. Maka profesi menjadi 
penyelenggara Pemilu apakah itu di KPU maupun Bawaslu 
dari aspek profesionalisme itu sudah pasti memiliki 
suatu keahlian khusus di bidang administrasi dan hukum 
kepemiluan yang orang lain tidak bisa memiliki keahlian 
tersebut. Dalam praktik, orang khalayak tentu tidak tahu 
secara rinci mengenai apa yang dikerjakan anggota KPU 
dan Bawaslu sehingga apa yang dikerjakan atau profesi yang 
bersangkutan hendaklah diikat oleh sistem etika supaya 
semua jajaran penyelenggara Pemilu dapat dituntun oleh 
norma hukum dan norma etika agar dapat sejalan dengan 
tugas dan fungsinya. 

Tugas dan fungsi DKPP adalah menegakkan 
kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan fungsi 
kelembagaan peradilan etika penyelenggara Pemilu 
tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemandirian dan 
integritas penyelenggara Pemilu sehingga Pemilu dapat 
dilaksanakan secara lebih berkualitas. Maka yang perlu 
dipahami adalah bahwa DKPP hanya mengurusi etika 
penyelenggara Pemilu. Ketika penyelenggara Pemilu 
paham dan mengerti akan etika, pengaduan ke DKPP 
akan berkurang. Namun demikian, kita patut memberi 
apresiasi kepada jajaran penyelenggara Pemilu, karena 
tugas  menjadi penyelenggara Pemilu itu sungguh mulia 
dimana dengan status dan keberadaan mereka sebagai 

penyelenggara Pemilu kemudian mengharuskan mereka 
untuk tidak menggunakan hak politik mereka secara penuh. 
Dengan status menjadi penyelenggara Pemilu maka secara 
otomatis mereka tidak diperbolehkan berpihak bahkan 
menjadi simpatisan sekalipun tidak diperbolehkan. Artinya 
hak kebebasan ruang geraknya dibatasi.   Begitu mereka 
dilantik menjadi penyelenggara Pemilu apakah itu KPU 
maupun Bawaslu maka mereka pun sudah mengikhlaskan 
untuk tidak berpartai dan tidak berpihak dalam proses 
pelaksanaan tahapan kepemiluan. Selama proses 
penyelenggaraan Pemilu mereka tentu selalu menjaga jarak 
pergaulan karena hampir semua mata masyarakat terutama 
para fungsionaris dan simpatisan partai senantiasa melihat 
gerak-gerik mereka. Mereka dituntut berlaku independen 
sebagaimana telah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatan. 

Oleh karena itu profesi KPU dan Bawaslu haruslah 
dijaga independensi dan integritasnya. Dalam bahasa 
praktisnya, mereka harus melaksanakannya berdasarkan 
asas-asas penyelenggaraan Pemilu yakni harus berlaku 
jujur dan adil (jurdil). Apabila ada oknum penyelenggara 
Pemilu yang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan 
tahapan Pemilu maka sudah pasti banyak masyarakat 
yang dirugikan. Kerugian terbesar adalah akan ada yang 
dimenangkan berdasarkan sikap dan perilaku ketidakadilan 
dari penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dengan 
demikian, profesi KPU dan Bawaslu itu sifat utamanya 
adalah bersikap jujur dan adil. Karena Pemilu yang baik itu 
pemilih diberi haknya, penyelenggara melaksanakan sesuai 
dengan tugasnya, dia harus bisa menjadi wasit yang baik, 
dan DKPP tugasnya menentukan itu agar penyelenggara 
Pemilu tidak berat sebelah dalam bertindak sebagai wasit. 

Nampaknya masyarakat kita benar-benar menaruh 
perhatian serius terhadap peran strategis lembaga 
penegakan kode etik penyelenggara Pemilu yakni DKPP ini. 
Setelah pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 silam dan 
dengan terpilihnya rezim secara demokratis itu maka bisa 
menjadi salah satu parameter untuk mengetahui dimana 
ada kesadaran dan kepedulian terhadap perbaikan kualitas 
kepemiluan melalui DKPP. Pelanggaran kode etik Pemilu 
yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis 
publik semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang 
dilaporkan oleh peserta pemilu (paslon), tim kampanye, 
partai politik, dan penyelenggara Pemilu, pada prinsipnya, 
DKPP tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar 
Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP 
memastikan untuk mengawal dan menegakan kehormatan 
institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara Pemilu agar 
senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip 
etika penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan 
Umum.*

DKPP Menjaga Kehormatan Institusi 
Penyelenggara Pemilu 
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