Sekapur Sirih

Tradisi di Akhir Masa Tugas DKPP

P

er 12 Juni 2017, tujuh anggota
DKPP periode 2012-2017 mengakhiri masa tugasnya. Tujuh
orang anggota DKPP saat ini
yakni Prof. Jimly Asshiddiqie (Ketua),
Prof. Anna Erliyana, Dr. Nur Hidayat
Sardini, Dr. Valina Singka Subekti, Pdt
Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati,
dan Endang Wihdatiningtyas akan
menyerahkan jabatannya kepada tujuh
anggota baru yang telah terpilih.
Dari tujuh anggota DKPP lama, Ida
Budhiati yang awalnya mewakili unsur
KPU, terpilih menjadi anggota DKPP
periode 2017-2022. Enam anggota baru
adalah Harjono, Prof. Muhammad,
Alfitra Salam, Prof. Teguh Prasetyo,
Hasyim Asyari (ex officio KPU), dan
Ratna Dewi Pettalolo (ex officio Bawaslu). Mereka telah dilantik oleh Presiden
Joko Widodo di Istana Negara pada 12
Juni 2017 pagi.
Sebelum pelantikan, atau tiga hari
sebelumnya (9/6), DKPP menyelenggarakan acara laporan kinerja. Acara
bertema “Forum Penyampaian Lapor-
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an 5 Tahun Kinerja Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Periode 20122017”, digelar di Hotel JS Luwansa,
Kuningan, Jakarta. Acara ini mengundang semua anggota Tim Pemeriksa
Daerah (TPD) DKPP dari 34 provinsi.
Para tokoh nasional juga turut
diundang seperti Ketua MPR Zulkifli
Hasan, Menko Polhukam Wiranto, dan
Dirjen Otoda Kemendagri Sumarsono.
Di acara ini DKPP meluncurkan sembilan buku yakni buku Annual Report
Juni 2016-Juni 2017, Laporan Memori
Jabatan 2012-2017, serta tujuh buku
yang memuat Laporan Kinerja selama
lima tahun.
Pada 12 Juni 2012, DKPP kembali
mengadakan acara yang dimaksudkan
sebagai serah terima jabatan (sertijab)
dari anggota lama ke anggota baru.
Acara dilaksanakan di lapangan parkir
Gedung Bawaslu. Sertijab di antaranya
dihadiri oleh Anggota DKPP periode
2012-2017, ketua dan anggota KPU RI,
serta ketua dan anggota Bawaslu RI.
Dua acara di atas: laporan kinerja
dan sertijab, menurut Prof. Jimly merupakan tradisi yang baik. Laporan
kinerja menjadi bukti akuntabilitas
sebuah lembaga. Banyak pengalaman
yang perlu dituangkan, sehingga dapat
menjadi pelajaran bagi orang yang ingin
mengetahui DKPP. Sedangkan sertijab
menjadi penting untuk membangun budaya estafet kepemimpinan. Kepemimpinan sebuah lembaga, menurut Prof.
Jimly, dikatakan baik apabila dapat
mewariskan institusi beserta sistemnya
secara baik pula. g
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A

nggota DKPP periode 20172022 secara resmi telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo
di Istana Negara, Jakarta,
(12/6) pagi. Seusai pelantikan, DKPP
menggelar acara serah terima jabatan
(Sertijab) di lapangan parkir Gedung
Bawaslu RI. Diketahui, tujuh Anggota
DKPP baru yang dilantik hari ini adalah
Harjono, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo,
Muhammad, Alfitra Salamm, Hasyim
Asyari (ex officio KPU), dan Ratna Dewi
Pettalolo (ex officio Bawaslu).
Acara sertijab di antaranya dihadiri
oleh Anggota DKPP periode 2012-2017,
ketua dan anggota KPU RI, serta ketua
dan anggota Bawaslu RI. Ketua DKPP
2012-2017 Prof. Jimly Asshiddiqie
mengucapkan selamat kepada para
Anggota DKPP terpilih. Dia juga secara
khusus mengucapkan selamat kepada
Harjono yang telah dipilih menjadi
ketua DKPP menggantikan dirinya.
Prof. Jimly turut mengapresiasi proses
pemilihan ketua yang terhitung cepat
ini.
“Ini tradisi yang baik. Cepat, tidak
perlu ada money politic. Kami lega dari
komposisi yang terpilih ideal untuk melanjutkan penegakan integritas penyelenggara Pemilu,” ungkap Prof. Jimly.
Prof. Jimly juga mengingatkan, ke
depan tugas DKPP akan berat. Alasannya, pertama karena akan dihadapkan
dengan Pemilu Legislatif dan Presiden
secara serentak. Ini menjadi pengalaman pertama. Kedua, pada 2018 akan
ada pilkada serentak yang jumlahnya
banyak, dan ketiga banyak undangundang baru yang tentunya berpotensi
menimbulkan masalah baru juga.
“Tapi, di samping tugas berat DKPP
ke depan akan memiliki dukungan yang

lebih kuat. Tim Pemeriksa Daerah sudah diakui dan akan memiliki sekretariat yang terpisah dari Bawaslu,” ujar
dia.
Menurut Prof. Jimly, Anggota DKPP
yang baru tidak akan kerepotan karena
mereka tidak dibebani dengan sisa perkara. Semua perkara telah ditangani
sebelum masa jabatan habis, sehingga
anggota baru hanya akan menangani
perkara yang akan masuk.
“Penting bagi kita membangun budaya estafet. Mari kita kuatkan, bina,
dan wariskan institusi dan sistem. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu
ada orangnya. Tidak usah ngoyo, berbuat saja yang terbaik,” tuturnya.
Ketua DKPP baru terpilih Dr. Harjono
merasa beruntung karena meneruskan
tugas Prof. Jimly. Harjono mengaku sudah mengenal dekat kebiasaan Prof.
Jimly sejak mereka bersama-sama
menjadi hakim Mahkamah Konstitusi
(MK). Secara khusus dia meminta doa

dan dukungan spirit. Harjono tahu tantangan ke depan memang banyak.
“Kami bersepakat, akan bekerja sebaik mungkin dan sekompak mungkin.
Mohon doa restunya. Kita akan melakukan komunikasi produktif. Kerja
kita tidak diukur dari diri kita, akan tetapi diukur dengan yang kita layani,”
kata Harjono.
Selain sertijab, pada kesempatan
yang sama, DKPP meluncurkan buku
tentang mantan Ketua KPU RI (Alm)
Husni Kamil Manik. Buku berjudul
Mengeluarkan Pemilu dari Lorong
Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik
1975-2016 dieditori oleh Anggota DKPP
Nur Hidayat Sardini. Buku setebal 374
halaman, ditulis oleh 117 penulis yang
merupakan sahabat dan rekan kerja
Husni Kamil Manik.
“Buku ini lahir dari kesukarelaan.
Modalnya dari kantong kami masingmasing,” terang Nur Hidayat Sardini. g
Arif Syarwani

Anggota DKPP Dorong Peningkatan Website DKPP

T

ahun 2016, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia
(APJII) mengungkap bahwa lebih
dari setengah penduduk Indonesia kini
telah terhubung ke inter- net. APJII
menyebutkan bahwa total pengguna di
Indonesia selama tahun 2016 sebanyak
132,7 juta orang.
DKPP sebagai lembaga pertama di
Indonesia bahkan di dunia yang mengedepankan keterbukaan dalam pemeriksaan perkara menyadari adanya
kebutuhan informasi tidak hanya di
dunia nyata, melainkan juga di dunia
maya. Sehingga anggota DKPP Alfitra
Salamm mendorong peningkatan
keterbukaan informasi di dunia maya
baik melalui website, maupun media
sosial seperti facebook dan twitter.

Hal tersebut disampaikan pada hari
pertamanya bekerja di DKPP, Selasa
(13/6) dalam forum rapat internal
dengan sekretariat DKPP.
“Saya kira masyarakat melihat dari
sisi medsos. Jika sudah ada mohon
untuk ditingkatkan lagi. Itu sebagai
akuntabilitas dan bukan pencitraan,”
tuturnya.
Menyoroti soal website, Alfitra
mendorong untuk ditingkatkan dan
dibuat tidak hanya berbahasa Indonesia
namun juga dwi bahasa (bilingual).
Lebih jauh dijelaskan bahwa DKPP
merupakan lembaga peradilan etik
yang terbuka satu-satunya di dunia
sehingga dengan website yang
menggunakan bilingual masyarakat
dunia dapat mengakses dengan mudah

dan belajar dari DKPP.
“Untuk website, perlu juga bilingual
sehingga sebagai lembaga satu-satunya
di dunia, orang luar negeri dapat
belajar dari kita dan DKPP menjadi
kebanggaan Indonesia,” imbuhnya.
Alfitra juga mendorong dibentuknya
forum bersama lembaga-lembaga yang
fokus pada kepemiluan. Hal tersebut,
menurutnya sebagai saluran terhadap
kritik yang ditujukan kepada DKPP.
“Pembentukan forum kepemiluan secara rutin merupakan saluran
terhadap kritik yang ada, selain itu juga
sebagai media penyampaian saran dan
masukan bagi DKPP. Hal tersebut perlu
dilakukan sebagai bentuk preventif
agar kritik yang ada tidak menjadi bola
panas,” pungkasnya. g

Irmawanti
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Tradisi DKPP: Dari Laporan Kinerja
Sampai Estafet Kepemimpinan

M

asa bakti Anggota DKPP
periode 2012-2017 berakhir
per 12 Juni 2017 ini. Menutup
akhir masa jabatan tersebut
DKPP menggelar acara laporan 5 tahun
kinerja di Hotel JS Luwansa, Jakarta,
Jumat (9/6/2017). Tampak hadir para
pejabat negeri seperti Menko Polhukam
Wiranto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kemendagri yang diwakili Dirjen Otonomi
Daerah Sumarsono, dan perwakilan
Kapolri. Hadir juga para pimpinan
Bawaslu RI dan KPU RI, serta Anggota
Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dari
34 provinsi.
Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie
mengucapkan terima kasih kepada
kepada sekretariat dan para Anggota
TPD yang telah banyak mendukung
tugas-tugas DKPP. Dia berharap
kepada penerusnya agar ke depan
DKPP bisa lebih baik. Apalagi, seperti
diinformasikan, ke depan sekretariat
DKPP akan berdiri sendiri.
“Kalau ada pimpinan yang
marah, anggap aja itu sikap tegas.
Ke depan saya kira DKPP lebih
jelas, sekretariatnya dipisah dengan
Bawaslu,” ungkap Prof. Jimly.
Kehadiran DKPP dalam sistem
Pemilu Indonesia adalah hal baru
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Keberadaan DKPP
mampu membuat
KPU dan Bawaslu
semakin berintegritas.
Ke depan,
integritas itu
juga dimiliki
oleh peserta Pemilu.
Semua dapat belajar
dari DKPP
untuk memikirkan
etika berbangsa
dan bernegara.

dan hanya ada di Indonesia. Menurut
Prof Jimly, keberadaan DKPP mampu
membuat KPU dan Bawaslu semakin
berintegritas. Ke depan, dia berharap,
integritas itu juga dimiliki oleh peserta
Pemilu. Lebih jauh, dia meminta
semua dapat belajar dari DKPP untuk
memikirkan etika berbangsa dan
bernegara supaya isu etika itu dapat
dihidupkan di tengah kerumitan hidup
berbangsa dan bernegara. Harapannya
negara semakin berintegritas, tidak
hanya berdasar hukum tapi juga etik.
“Mari kita wujudkan etik supaya
tidak lagi abstrak, harus di-install ke
dalam sistem,” tuturnya.
Laporan kinerja lima tahun ini
bertema “Forum Penyampaian Laporan
5 Tahun Kinerja Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Periode 20122017”. Di acara ini DKPP meluncurkan
sembilan buku yakni buku Annual
Report Juni 2016-Juni 2017, Laporan
Memori Jabatan 2012-2017, serta tujuh
buku yang memuat Laporan Kinerja
selama lima tahun.
Anggota DKPP periode 20122017 berjumlah tujuh orang. Mereka
adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Nur
Hidayat Sardini, Saut Hamonangan
Sirait, Dr. Valina Singka Subekti, Prof.

Dr. (HC) ZULKIFLI HASAN, SE, MM
Ketua MPR RI

Kalau tidak ada DKPP
betapa kacaunya
Pemilu ini.
Kita bersyukur dengan
adanya DKPP.
Bagi saya, yang dapat
menyinkronkan kinerja
KPU dan Bawaslu
adalah DKPP
Wiranto,
Menko Polhukam

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Soni Sumarsono telah melihat peran
DKPP sangat penting. Dia menilai
dari kasus-kasus yang terjadi selama
penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilukada. Dari penilaian itu, dia yakin
DKPP memang harus diperkuat. Salah
satunya keberadaan sekretariatnya
harus berdiri sendiri dan dipisah dari
Bawaslu.
“Terima kasih terhadap karya dan
pengabdian para Anggota DKPP. Kita
akan kembali bermitra. Sama-sama
kita kawal perjalanan Republik ini,” ujar
Soni.
Di tengah acara laporan 5 tahun,
beredar informasi tentang para
pengganti anggota DKPP untuk

DKPP/TETEN

Anna Erliyana (pengganti Prof. Abdul
Bari Azed), Ida Budhiati (ex officio
KPU), dan Endang Wihdatiningtyas
(ex officio Bawaslu/pengganti Nelson
Simanjuntak).
Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh
nasional dan pejabat di negeri ini. Di
antaranya adalah Ketua MPR Zulkifli
Hasan, Menko Polhukam Wiranto, dan
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Sumarsono. Mereka diminta
memberikan sambutan sekaligus
penilaian terhadap kinerja DKPP.
Zulkifli Hasan menyebut,
keberadaan DKPP telah mengubah
penyelenggaraan pemilu jauh lebih
baik. DKPP juga telah mampu
mengurangi upaya menghalalkan
segala cara. Dia mengucapkan terima
kasih kepada DKPP. Secara pribadi, dia
mengakui sangat respect dengan Ketua
DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, sangat susah mencari orang
seperti Prof. Jimly.
“Ketokohannya akan sulit disamai
oleh oleh penggantinya, apalagi melebihinya,” ujar Zulkifli.
Wiranto mengaku bersyukur dengan
keberadaan DKPP dalam sistem Pemilu
di Indonesia. Mengutip mantan Wapres
Budiono, menurutnya, demokrasi akan
stabil kalau pendapatan per kapita
US$ 6.500. Kalau per kapita masih
US$ 3.000, lembaga kepemiluan harus
dirangkap-rangkap, termasuk dengan
mendirikan DKPP.
“Kalau tidak ada DKPP betapa
kacaunya Pemilu ini. Kita bersyukur
dengan adanya DKPP. Lebih-lebih
ketuanya, yang saya kenal memiliki
integritas. Bagi saya, yang dapat
menyinkronkan kinerja KPU dan
Bawaslu adalah DKPP,” ungkap
Wiranto.
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Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H
Menteri Koordinator Bidang Polhukam
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DR. Soni Sumarsono, MDM
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Penting bagi kita
membangun
budaya estafet.
Mari kita kuatkan,
bina, dan wariskan
institusi dan sistem.

jabatan (Sertijab) di lapangan parkir
Gedung Bawaslu RI. Acara sertijab di
antaranya dihadiri oleh Anggota DKPP
periode 2012-2017, ketua dan anggota
KPU RI, serta ketua dan anggota
Bawaslu RI.
Ketua DKPP 2012-2017 Prof. Jimly
Asshiddiqie mengucapkan selamat
kepada para Anggota DKPP terpilih.
Dia juga secara khusus mengucapkan
selamat kepada Harjono yang
telah dipilih menjadi ketua DKPP
menggantikan dirinya. Prof. Jimly turut
mengapresiasi proses pemilihan ketua

DKPP/ IRMAWANTI

periode 2017-2022. Komposisi anggota
DKPP tidak berubah, yakni tiga
orang diusulkan oleh DPR, dua orang
diusulkan pemerintah, serta dua orang
dari unsur KPU dan Bawaslu. Tiga orang
dari DPR adalah Prof. Muhammad, Prof.
Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salam. Dua
orang dari pemerintah adalah Harjono
dan Ida Budhiati. Sedangkan dari KPU
Hasyim Asyari dan Bawaslu Ratna Dewi
Pettalolo.
Selang tiga hari, atau pada Senin
(12/6) ketujuh anggota baru DKPP
tersebut dilantik oleh Presiden Joko
Widodo di Istana Negara. Seusai
dilantik, Harjono menyampaikan akan
meningkatkan pelayanan dan bersiap
untuk menghadapi Pemilu tahun 2019.
Dia akan melihat peraturan kode etik,
apakah perlu dilengkapi karena semua
akan terkena pada seseorang. Dia
berharap putusan DKPP dianggap tidak
adil.
Lebih lanjut, menjawab pertanyaan tentang kode etik untuk
internal DKPP, mantan Hakim MK
tersebut menyampaikan akan mempersiapkannya. Kode etik selama
ini ditujukan untuk penyelenggara.
Menurutnya, di internal DKPP juga
harus ada kode etik yang mengikat
perilaku orang-orangnya.
“Kalau belum ada, itu akan menjadi
salah satu yang akan disiapkan,”
ujarnya.
Di hari yang sama, seusai pelantikan,
DKPP menggelar acara serah terima

DKPP/ PRASETYA

Kupas Tuntas

Anggota DKPP RI Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si memaparkan kinerja DKPP dari Juni 2012
sampai Juni 2017 didepan tamu undangan.
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yang terhitung cepat ini.
“Ini tradisi yang baik. Cepat, tidak
perlu ada money politic. Kami lega dari
komposisi yang terpilih ideal untuk
melanjutkan penegakan integritas
penyelenggara Pemilu,” ungkap Prof.
Jimly.
Prof. Jimly juga mengingatkan,
ke depan tugas DKPP akan berat.
Alasannya, pertama karena akan
dihadapkan dengan Pemilu Legislatif
dan Presiden secara serentak. Ini
menjadi pengalaman pertama. Kedua,

perkara. Semua perkara
telah ditangani sebelum
masa jabatan habis,
sehingga anggota baru
hanya akan menangani
perkara yang akan
masuk.
“Penting bagi kita
membangun budaya
estafet. Mari kita kuatkan, bina, dan wariskan
institusi dan sistem.
Setiap orang ada
waktunya, setiap waktu
ada orangnya. Tidak
usah ngoyo, berbuat saja
yang terbaik,” tuturnya.
Ketua DKPP baru
terpilih Dr. Harjono
merasa beruntung
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
karena meneruskan
Anggota DKPP RI 2017-2022
tugas Prof. Jimly.
Harjono mengaku
pada 2018 akan ada pilkada serentak
sudah mengenal dekat kebiasaan Prof.
yang jumlahnya banyak, dan ketiga
Jimly sejak mereka bersama-sama
banyak undang-undang baru yang
menjadi hakim Mahkamah Konstitusi
tentunya berpotensi menimbulkan
(MK). Secara khusus dia meminta doa
masalah baru juga.
dan dukungan spirit. Harjono tahu
“Tapi, di samping tugas berat DKPP
tantangan ke depan memang banyak.
ke depan akan memiliki dukungan yang
“Kami bersepakat, akan bekerja
lebih kuat. Tim Pemeriksa Daerah sudah sebaik mungkin dan sekompak
diakui dan akan memiliki sekretariat
mungkin. Mohon doa restunya. Kita
yang terpisah dari Bawaslu,” ujar dia.
akan melakukan komunikasi produktif.
Menurut Prof. Jimly, Anggota DKPP
Kerja kita tidak diukur dari diri kita,
yang baru tidak akan kerepotan karena
akan tetapi diukur dengan yang kita
mereka tidak dibebani dengan sisa
layani,” kata Harjono. g

Arif Syarwani

DKPP/ TETEN

DKPP/ PRASETYA

Kupas Tuntas

JUNI 2017 | NewsletterDKPP

7

DKPP Update

P

ada Senin (12/6) terjadi pergantian pada pucuk kepemimpinan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Prof. Harjono, Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Alfitra Salamm, Ida Budhiati,
Ratna Dewi Pettalolo, Hasyim Asy’ari,
masing-masing sebagai anggota merupakan ketua dan anggota DKPP baru
masa tugas 2017-2022. Mereka menggantikan Prof. Jimly Asshiddiqie, Nur
Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Endang
Wihdatiningtyas, Ida Budhiati, Prof.
Anna Erliyana, Valina Singka Subekti,
ketua dan anggota periode 2012-2017.
Ketua DKPP Harjono mengatakan,
pascareformasi, Indonesia telah beberapa kali melaksanakan Pemilu
secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia. Pemilu merupakan salah satu
representasi dari demokrasi. Meski
sudah pengalaman dalam berdemokrasi, demokrasi di Indonesia masih
belum matang. “Masih banyak hal yang
perlu kita benahi. Dalam Pemilu, masih
banyak pelanggaran seperti money
politic. Nah, hal-hal seperti itu yang
harus kita hindari. Kalau nanti money
politic kita biarkan, maka demokrasi
akan tergeser oleh kekuasaan uang.
Cuma supaya orang tidak tertarik, atau
tidak termotivasi karena uang (dalam
setiap pemilihan, red), ini perlu suatu
pemahaman tentang budaya demokrasi,” jelas dia saat diwawancara wartawan di ruang kerjanya.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi
itu menerangkan, money politic merupakan bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan perilaku pemilih dan peser-
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DKPP Mesti Lebih Bersifat Mendidik

ta Pemilu. Kalau demokrasi itu tidak
berpijak pada suatu kejujuran maka
yang terjadi adalah suatu kemunduran
makna demokrasi. “Bagi saya demokrasi itu ada dua. Pertama, aspek prosedur.

DKPP
tidak hanya
berfokus
pada sesuatu
yang memberi
hukuman etika
atau sanksi etika,
tapi juga
harus ada fungsi
mendidik.

Kedua, aspek substansi. Pemilihan
DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden
merupakan demokrasi prosedur. Tapi
meskipun itu adalah demokrasi prosedur, prosedur pun yang menjamin

bagaimana tatanan demokrasi itu
dibentuk. Oleh karena itu, demokrasi
itu mesti punya etika demokrasi. Demokrasi yang punya nilai. Demokrasi yang
punya nilai adalah demokrasi yang
suara seseorang dihargai. Dia bebas,
sebebasnya bagaimana dia bebas merepresentasikan hak suaranya. Itu
memang harus dijamin,” katanya.
Untuk itu, ia menilai, tugas bersama
semua pihak untuk membangun budaya demokrasi yang meliputi aspek
pemilih dan aspek penyelenggaraan.
Aspek pemilih ini mengharuskan pendidikan supaya beretika. Pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.
“Kita mengharapkan partai politik yang
mendidik pemilih itu. Karena dialah
yang berkepentingan langsung. Kedua,
NGO atau LSM punya pengaruh untuk
mendidik masyarakat. Kemudian
masyarakatnya sudah beretika demokrasi, penyelenggaraannya (penyelenggara dan peserta, red) harus beretika.
Keduanya harus di macth-kan (disinkronkan),” terang dia.
Lalu peran DKPP bertugas untuk
menjaga etika penyelenggara Pemilu.
DKPP menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, dalam
menjalankan fungsi mengontrol etika,
DKPP tidak hanya berfokus pada sesuatu yang memberi hukuman etika
atau sanksi etika, tapi juga harus ada
fungsi mendidik. “Tantangan ke depan,
bagaimana mensosialisasikan etika
menjadi bagian utama dari sebuah sistem demokrasi. Jadi tantangan DKPP
bukan putusannnya, tapi aspek mendidik,” jelas dia. g
Teten Jamaludin

Kolom Anggota

K

omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Selasa
(20/6) menggelar kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Bertempat di ruang rapat utama kantor
KPU RI, hadir Prof. Muhammad dan Ida
Budhiati selaku anggota DKPP.
Hadir sebagai penceramah, Ustadz
Riza Muhammad menyampaikan materi ‘Al-Quran yang (tak lagi) dirindukan’.
Ia mengisahkan, ketika Ramadhan tiba,
para sahabat nabi berlomba-lomba
untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam
hitungan hari. Namun saat ini umat
Islam cenderung melupakan firman
Allah tersebut karena tenggelam dengan kesibukan duniawi.
“Utsman Bin Affan tamat Quran
kalau bulan Ramadhan 3 hari sekali,
Abu Bakar lebih hebat, setiap 2 hari
sekali di bulan Ramadhan, kita berapa
kali? Minimalis. Artinya apa? Terlalu
banyak urusan dunia yang membuat
kita lupa akan petunjuk Allah yang ada
di dalam Quran,” kata Riza.
Menurut dia, jarak itulah yang membuat seseorang gagal memaknai ibadah
puasa di bulan Ramadhan secara menyeluruh. Akibatnya puasa tidak lebih
dari sekedar rutinitas pelepas kewajiban, daripada sarana meningkatkan
kualitas pribadi.
“Banyak dari kita yang berpuasa,
tetapi ‘gatal’. Gagal Total. Sebab ia tidak
memiliki bekal yang baik. Tidak dekat
dengan Quran. Padahal di dalam salah
satu hadits dikatakan, hendaklah kamu
berpuasa dan menjaga mulut. Jadi
ketika anda berpuasa, tetapi tidak bisa

DKPP/ PRASETYA

Anggota DKPP Apresiasi Budaya Religius
yang Dibangun KPU

menjaga perkataan, maaf. Allah tidak
membutuhkan puasa kita. Ini salah satu
sebab mengapa kita gagal,” terang dia.
Kegiatan yang bertema Peringatan
Internalisasi Budaya Kerja Kepedulian
dan Kebersamaan Untuk Menyukseskan
Pilkada Serentak Tahun 2018 ini dibuka
langsung oleh Ketua KPU RI Arief

Kegiatan ini
selain dapat merekatkan
hubungan antara
komisioner dengan
sekretariat
juga dapat menumbuhkan
komitmen bahkan
meneguhkan kembali
komitmen budaya kerja
yang religius

Budiman. Dalam sambutan, Arief menjelaskan alasan diambilnya tema kepedulian dan kebersamaan untuk
agenda tersebut.
“Pertama, kepedulian. Kepedulian
yang dimaksud adalah kepedulian
kepada anak yatim,” kata Arief. Dalam
kegiatan yang juga dihadiri oleh anakanak yatim tersebut, Arief menjelaskan

bahwa harta yang dimiliki sebagian
adalah hak mereka. Dengan demikian,
kepedulian terhadap anak yatim menurutnya sangat penting dan wajib.
“Kemudian yang dimaksud dengan
kebersamaan ini adalah kebersamaan
penyelenggara pemilu. Ada KPU,
Bawaslu dan DKPP. Ada komisioner dan
ada sekretariat jenderal,” jelasnya.
“Ada partai politik dan ada pasangan
calon kepala daerah. Itu adalah komponen penting dalam penyelenggaraan
pemilu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kebersamaan dapat diwujudkan dengan
silaturrahim. Seperti halnya, KPU mendatangi Bawaslu dan KPU mendatangi
DKPP.
Terhadap kegiatan tersebut, Anggota DKPP Ida Budhiati yang ditemui
usai kegiatan, menilai positif kegiatan
peringatan Nuzulul Quran tersebut.
Menurutnya dengan sentuhan religius
dapat membangun kebersamaan dan
soliditas dari internal KPU. Ida yang
juga pernah menjabat sebagai anggota
KPU RI periode 2012-2017 menambahkan bahwa kegiatan serupa merupakan
rutinitas setiap tahun.
“Kegiatan ini selain dapat merekatkan hubungan antara komisioner dengan sekretariat juga dapat menumbuhkan komitmen bahkan meneguhkan
kembali komitmen budaya kerja yang
religius,” tutur Ida.
“Nilai-nilai keagamaan mengajarkan
kebaikan juga, bagaimana menjaga
amanah sebagai penyelenggara,”
tutupnya. g Irmawanti/Prasetya Agung N
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Ketok Palu

ewan Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu menjatuhkan sanksi berupa
peringatan terhadap Ketua
KPU DKI Jakarta Sumarno.
Putusan disebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 9
Putusan di Ruang Sidang
DKPP, Jalan MH Thamrin
No. 14 pada Jumat (7/4),
pukul 14.00 WIB.
Selaku ketua majelis
Jimly Asshiddiqie, dan Nur
Hidayat Sardini, Saut H
Sirait, Ida Budhiati, Valina
Singka Subekti, Anna Erliyana. Pengadu, Adhel
Setiawan dari Sekjen
Forum Silaturahmi Alumni
HMI Lintas Generasi, Yuliana Zahara Mega dari
Perkumpulan Cinta Ahok,
Munathsir Mustaman,
Advokat Cinta Tanah Air
(ACTA). Sementara Teradu, selain Sumarno Teradu I yang juga Ketua KPU
DKI Jakarta, Anggota KPU DKI Jakarta
Dahliah Umar selaku Teradu II, dan
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah
Susanti, Teradu III.
Sanksi terhadap Sumarno terkait
dengan pengaduan dari Perkumpulan
Cinta Ahok (Perkumpulan Cinhok). Perkumpulan Cinhok mendalilkan bahwa
Teradu I sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah diduga memberikan perlakuan yang berbeda
kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pada tanggal 4 Maret 2017 Teradu I
menelantarkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 dengan tidak memberikan keterangan atau kepastian
kapan rapat pleno penetapan pasangan calon akan dimulai di Hotel Borobudur. Pada saat bersamaan Teradu I
malah makan malam bersama dengan
pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Nomor Urut 3 di ruangan
yang berbeda.
Dalam pertimbangan putusan yang
dibacakan oleh Nur Hidayat Sardini,
menjelaskan, DKPP berpendapat
Teradu I beserta jajaran seyogyanya
memperbaiki pola kinerja dan cara
komunikasi. Bahwa akibat peristiwa
Borobudur, yang tersiar secara luas
bukan hanya di Indonesia tapi juga ke
pelbagai belahan dunia, telah menimbulkan damaging process of trust,
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Ketua KPU DKI Jakarta
Mendapatkan Sanksi Peringatan

DKPP berpendapat Teradu I terbukti melanggar kode etik
Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 10 huruf b dan Pasal 15
huruf a
mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggara pemilu di Indonesia. “DKPP
berpendapat Teradu I terbukti melanggar kode etik Penyelenggara
Pemilihan Umum pasal 10 huruf b
tentang memperlakukan secara sama
setiap calon, peserta Pemilu, calon
pemilih, dan pihak lain yang terlibat
dalam proses Pemilu; dan Pasal 15
huruf a perihal menjamin kualitas
pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional
administrasi penyelenggaraan Pemilu,”
katanya.
Sumarno juga diadukan terkait
dengan pemasangan profile picture
demo 212 di Whatsappnya, pertemuan
dengan Anies Baswedan saat PSU di
Kalibata, bersama anggota KPU DKI
Jakarta serta ketua Bawaslu DKI Jakarta
menerima honor usai menjadi pemateri
dalam acara sosialisasi di salah satu
paslon. Terhadap dalil-dalil pengaduan
tersebut, DKPP menyatakan tidak
melanggar kode etik. Hanya saja memberikan catatan kepada Teradu I untuk
lebih berhati-hati dalam melaksanakan
tugasnya sebagai penyelenggara
pemilu.
Ada pun terkait dengan honor,
mengacu pada Peraturan Menteri Keu-

angan Nomor 33/PMK.02/2016, honor
bagi eselon 2 maksimal 1 juta rupiah
(per orang/jam) dan ketentuan pasal 9
huruf g Kode Etik Penyenggara Pemilu
mengatur honor yang diterima para
Teradu masih dalam batas kebolehan.
Penerimaan honorarium dari pasangan
calon bagi penyelenggara pemilu memang tidak dilarang. Namun dalam
tindakan etis tidak hanya sekadar berkutat pada larangan atau tidak dilarang
(sense of ethics). “Di masa yang akan
datang, idealnya, Penyelenggara Pemilu tidak diperkenankan menerima honor atau bayaran dari paslon/partai di
luar tunjangan resmi dan perlu untuk
diatur secara resmi dalam peraturan per
undang-undangan,” jelas dia.
Sikap kehatian-hatian pun mesti ditingkatkan kepada Teradu Dahliah Umar
dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah
Susanti. Teradu II dan III tidak terbukti
melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu, namun perlu meningkatkan kehati-hatian dan profesionalisme di
masa yang akan datang. “DKPP merehabilitasi Teradu II Dahliah Umar selaku
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta dan
Teradu III Mimah Susanti selaku Ketua
merangkap Anggota Bawaslu Provinsi
DKI jakarta,” pungkas Nur Hidayat yang
juga dosen di FISIP Undip itu. g

Teten Jamaludin

Proviciate

P

residen Joko Widodo, Senin
(12/6) telah melantik anggota
DKPP periode 2017-2022 di Istana Negara. Anggota DKPP yang
dilantik adalah Dr. Harjono, SH., MCL
dan Ida Budhiati, S.H., M.H., perwakilan
dari unsur pemerintah. Kemudian, Prof.
Muhammad, S.IP., M.Si., Prof. Teguh
Prasetyo S.H., M.Si., dan Dr. H. Alfitra
Salam, APU sebagai perwakilan dari
unsur DPR. Serta Hasyim Asyari Ph.D.,
sebagai perwakilan KPU dan Dr. Ratna
Dewi Pettalolo, S.H., M.H., perwakilan
dari Bawaslu.
Prosesi pelantikan diawali dengan
pembacaan Keputusan Presiden Nomor
75 Tahun 2017 tentang Pemberhentian
Anggota DKPP Masa Bakti 2012-2017
dan Pengangkatan Anggota DKPP Masa
Bakti 2017-2022 yang ditetapkan serta
ditandatangani Presiden di Jakarta,
9 Juni 2017. Keppres dibacakan oleh
Deputi Aparatur dan Administrasi Kementerian Sekretariat Negara Cecep
Setiawan.
Usai pembacaan Keppres, Presiden
Joko Widodo yang memimpin langsung
upacara pengambilan sumpah jabatan
terlebih dahulu bertanya kepada ketujuh anggota DKPP, nampak para
rohaniwan mendampingi mereka yang
akan dilantik.
“Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sebagai anggota
DKPP, terlebih dahulu saya bertanya
kepada saudara-saudara, bersediakah
saudara-saudara mengucapkan sumpah
janji menurut agama masing-masing?”
kata Jokowi. “Bersedia,” tegas ketujuh
anggota DKPP tersebut.

DOK. HUMAS ISTANA

Pelantikan Anggota DKPP Periode 2017 - 2022

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara
pengambilan sumpah jabatan Anggota DKPP RI.
Usai itu Presiden mengambil sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan
baik oleh anggota DKPP maupun
Presiden. Rangkaian acara pelantikan
diakhiri dengan pemberian ucapan
selamat oleh Presiden dan tamu
undangan yang hadir. Kesempatan
tersebut juga dimanfaatkan untuk
berfoto bersama.
Tampak hadir dalam pelantikan
sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto,
Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Panglima
TNI Jenderal Gatot Nur-mantyo. Hadir
juga Presiden kelima sekaligus Ketua
Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP)
Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR
Setya Novanto dan Ketua DPD Oesman
Sapta Odang. Turut hadir Ketua KPU
Arief Budiman dan mantan Ketua DKPP
Prof. Jimly Asshiddqie.
DKPP RI periode 2012-2017 yang
telah meletakkan landasan yang kuat
bagi lembaga, selanjutnya tongkat
estafet akan dilanjutkan oleh ketua
dan anggota DKPP periode 2017-2022.
Mereka adalah tokoh-tokoh yang mumpuni di bidang masing-masing dan akan
turut andil dalam membesarkan lembaga selanjutnya.
Anggota DKPP yang berasal dari
unsur pemerintah adalah Dr. Harjono,
sebelumnya pernah menjabat sebagai
Hakim Mahkamah Konstitusi RI dan

dan Ida Budhiati, SH., MH, yang sebelumnya menjabat anggota KPU
RI periode 2012-2017, anggota KPU
Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 dan
Direktur LBH Asosiasi Perempuan
Indo-nesia untuk Keadilan (APIK)
Semarang (2004 – 2008). Dari unsur
masyarakat/DPR RI diwakili oleh Dr.
Alfitra Salam, APU yang memiliki
segudang pengalaman dalam bidang
birokrasi dan penelitian di Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
Prof. Muhammad SIP., M,Si adalah
Ketua Bawaslu RI periode tahun 20122017 dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Dari unsur KPU, Hasyim Asy’ari, Ph.D
adalah dosen pada Bagian Hukum Tata
Negara (HTN), Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Terakhir dari unsur Bawaslu, Dr.
Ratna Dewi Pettalolo pernah menjadi
anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah Bawaslu periode 2012-2017
sekaligus menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Dengan demikian,
garansi personal dan kapabilitas ketua
serta anggota DKPP periode 20172022 yang memiliki kredibilitas tinggi,
diharapkan ikut berkiprah dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu
sekaligus membesarkan nama lembaga
DKPP. Selamat bekerja menegakkan
Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas
penyelenggara Pemilu. g

Diah Widyawati
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Kuliah Etik

Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi
Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

P

ada periode awal kemerdekaan, partai politik
dibentuk dengan derajat
kebebasan yang luas bagi
setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga caloncalon independen yang tampil
sendiri sebagai peserta pemilu
1955. Sistem multi partai terus
dipraktikkan sampai awal periode
Orde Baru sejak tahun 1966. Padal
pemilu 1971, jumlah partai politik
masih cukup banyak. Tetapi pada
pemilu 1977, jumlah partai politik
mulai dibatasi hanya tiga saja.
Bahkan secara resmi yang disebut
sebagai partai politik hanya dua
saja, yaitu PPP dan PDI. Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai
partai politik, melainkan golongan
karya saja.

Baru di masa reformasi kebebasan berpartai kembali dibuka
dan tiba-tiba jumlah partai politik
meningkat tajam sesuai dengan
tingkat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat majemuk
Indonesia. Sistem multi partai ini
tentu sangat menyulitkan bagi
penerapan sistem pemerintahan
presidentil untuk bekerja efektif.
Hal itu, terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa
reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan SBY jiilid 1 maupun jilid 2
dewasa ini. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak
partai politik untuk menjamin
dukungan mayoritas di parlemen
sangat menyulitkan efektifitas

pemerintahan, termasuk pemerintahan SBY-Boediono yang ada sekarang.
Namun demikian, di masa depan, terutama mulai pemilu serentak 2019 kelak, tentu keadaannya
akan berubah semakin baik. Sejalan dengan tahap-tahap konsolidasi sistem politik yang dilakukan
sebagai respons atas banyaknya
pengalaman pahit selama periode
sepuluh tahun reformasi, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan satu kebijakan penting, yaitu
pemilihan umum dengan sistem
suara terbanyak sebagai sistem
yang dianggap paling sesuai dengan maksud UUD 1945 mengatur
tentang pelaksanaan pemilihan
umum.
Implikasi lebih lanjut dari sistem
suara terbanyak itu tentu di masa

Menjadi pengurus partai politik tidak lagi menarik.
Yang justru lebih penting adalah bagaimana membuat pengkaderan
politik baik secara struktural maupun substantif fungsional
benar-benar diharapkan dapat memberikan sumbangsih
yang signifikan bagi pembangunan bangsa ke depan terutama pada
dimensi kepemimpinan sehingga oleh para calon pemilih
pada saat pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serentak tahap kedua yang digelar pada Februari 2017 nanti,
semua kader partai politik dapat memperoleh kemungkinan
yang lebih besar untuk terpilih.
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Kuliah Etik
depan, bahkan sebagaimana yang
sudah dipraktikkan, peranan individu wakil rakyat akan berkembang menjadi semakin penting.
Sementara itu, peranan partai
politik sebagai organisasi dalam
penentuan nomor urut menjadi
semakin kurang penting. Dalam
jangka panjang, siapa saja yang
berkeinginan menjadi wakil rakyat
haruslah lebih dekat kepada
rakyat daripada menghabiskan
waktu menjadi pengurus partai
politik yang diharapkan dapat
menjamin diperolehnya nomor
urut calon dengan nomor kecil.
Akibat positifnya adalah (i) para
wakil rakyat akan semakin dekat
dengan rakyat dan karena itu akan

lebih menjamin keterwakilan aspirasi rakyat di lembaga perwakilan
rakyat, dan (ii) kepengurusan partai politik akan berkembang menjadi semakin profesional. Menjadi
pengurus partai politik tidak lagi
menarik. Yang justru lebih penting
adalah bagaimana membuat
pengkaderan politik baik secara
struktural maupun substantif
fungsional benar-benar diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan bangsa ke depan terutama
pada dimensi kepemimpinan sehingga oleh para calon pemilih
pada saat pemilu dan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serentak tahap kedua yang

digelar pada Februari 2017 nanti,
semua kader partai politik dapat
memperoleh kemungkinan yang
lebih besar untuk terpilih. Akibat
lebih lanjut adalah bahwa partai
politik akan lebih terurus dan diurus oleh pengurusnya, bukan saja
pada saat menjelang pemilu tetapi
sepanjang lima tahun masa kerja
pengurus itu harus aktif menjadikan partai politik dekat kepada
rakyat. Dengan demikian, pelembagaan partai politik dalam sistem
demokrasi kita di masa depan
dapat diharapkan berkembang semakin kuat, dan dengan begitu
masa depan demokrasi kita dapat
diharapkan menjadi semakin tumbuh sehat. g
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Pelembagaan partai politik
dalam sistem demokrasi kita
di masa depan dapat
diharapkan berkembang
semakin kuat, dan
dengan begitu masa depan
demokrasi kita dapat diharapkan
menjadi semakin tumbuh sehat.
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Sisi Lain

Kesan Anggota DKPP kepada Staf Sekretariat

DOK. DKPP

S

Menurut Dr. Nur Hidayat Sadini, staf DKPP merupakan fresh
from the oven. “Dari mulai nothing menjadi something”.
hadir.
Ia pun mengambilnya. “Saya serahkan kepada yang paling tua dulu ya,”
katanya. “Pak Soleh. Pak Soleh,” saran
staf. Ia pun menyerahkan ke Syopiansyah Jaya Putra, tenaga ahli DKPP. “Pak
Syopian aku serahkan foto ‘Bung Karno’
ini untuk dipelihara dengan baik. Lalu
bisa digilir. Sebulan di Pak Syopian. Sebulan di Pak Soleh, dan di tempat lain,”
candanya.
“Kita terima perintahnya,” kata Syopian sembari berjabatan tangan. Dan
usai pencopotan itu, dilanjutkan deng-

an perbincangan. Tidak berapa lama,
Roma, staf persidangan muncul di pintu
masuk. “Pak siap-siap sidang. majelis
sudah siap,” katanya.
Ruangan pun hening sejenak. Lalu
berberapa saat kemudian, tertawa.
Karena tidak mungkin akan ada sidang
mengingat tidak ada perkara, dan bukan jam kerja. Disamping itu sudah berakhir masa jabatan. Dan tawa pun pecah seisi ruangan. Tak lama kemudian
muncul juga Saut H. Sirait, anggota
DKPP. Para staf kemudian menyalami.
Saut menyampaikan kesan-kesannya selama bekerja di DKPP. Ia merasa
kagum dengan para stafnya. Yang awalnya dari nol, namun sekarang sudah

DOK. DKPP

DOK. DKPP

enin 12 Juni 2017 Pukul 20.00
WIB sebagian pegawai Biro Administrasi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu belum
pulang. Mereka masih berada di kantor.
Bukan karena tugas yang belum selesai.
Di hari itu merupakan hari perpisahan
dengan ketua dan anggota DKPP periode 2012-2017.
Mereka bergerak menuju ruang
ketua dan Anggota DKPP. Di lorong
ruangan menuju ruangan ketua sudah
berada Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie,
Ida Budhiati, dan Valina Singka. “Prof,
Bu Valina, dan Bu Ida izin untuk Selfie
bareng,” pinta para staf itu. Prof. Jimly,
Ida, dan Valina tidak keberatan. Bahtera, sespri ketua DKPP, langsung
pasang kamera di tongsisnya. Tongkat
itu diangkat. Seluruh staf pasang aksi.
“Chiirrrs.!!!”. Prof. Jimly, Ida, dan Valina
tersenyum.
Selesai foto bersama dengan Prof.
Jimly, dan Valina serta Ida Budhiati,
para staf beranjak ke lorong paling
ujung. Ruang Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini. Salah seorang dari mereka
mengetuk, dan Nur Hidayat Sardini
yang kala itu sedang berbincang dengan tenaga ahli mempersilakan masuk.
“Pak, malam terakhir kami mau foto
bersama,” kata Bahtera.
“Boleh. Mari,” kata Nur Hidayat Sardini yang biasa disapa NHS itu.
NHS dan para staf pun foto bersama.
Di malam terakhir itu, NHS mencopot
foto yang terpajang di ruang kerjanya
disaksikan oleh para staf dan tenaga
ahli. NHS naik ke kursi sofanya itu, lalu
mencopot fotonya. “Ok sudah siap?”
tanyanya kepada staf dan peserta yang
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Sisi Lain

DOK. DKPP

menjadi staf yang profesional dan
mengerti Pemilu. Di tengah banjir perkara, namun tertangani dengan baik.
“Bayangkan, hasil penelitian dari perguruan tinggi, tingkat kepuasan pelayanan baik teradu maupu Pengadu
sama-sama puasnya. Sebuah hasil riset juga menyebutkan DKPP berada
di peringkat ketiga yang merasa puas
dengan pelayanan di DKPP,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, para
staf bekerja secara multi tasking. “Dari
mulai pembacaan tata tertib, dirigen,
menulis risalah hingga drafter putusan
dilakukan secara sendiri,” katanya.
Nur Hidayat Sardini pun menyampaikan hal sama. Menurutnya, para
staf ini merupakan fresh from the oven.
Para staf yang baru lulusan di perguruan tinggi. “Dari mulai nothing menjadi
something,” katanya. g

Teten Jamaludin

Info Pustaka
Menggugat Manusia dalam Konstitusi
Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca- Amandemen

B

uku ini bisa dikatakan sebagai
hasil pemikiran yang keluar dari
kelaziman (out of the box) sebagaimana penilaian dari Prof. Jimly Asshiddiqie dalam pengantar buku. Hal tersebut dilatari dari telaah Daniel Zuchron
terhadap konsep manusia dalam konstitusi. Buku yang berjudul “Menggugat
Manusia dalam Konstitusi Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen”
dibagi ke dalam lima bagian. Bagian
pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang dasar pemikiran masalah yang diteliti. Bagian kedua berisi
pembahasan tentang ontologi dan
epistemologi manusia yang terdiri dari
tiga bagian utama yang masing-masing
dijadikan bab, yaitu Pengantar Ontologi
dan Epistemologi dalam Filsafat Islam,
Pembahasan Ontologi dalam Filsafat
Islam, serta pembahasan Epistemologi
dalam Filsafat Islam. Daniel dalam
pengantar bukunya menjelaskan bahwa
bagian tersebut mendudukkan persoalan wacana ontologi dan epistemologi
dalam filsafat Islam yang akan menjadi
pisau bedah terhadap objek terapan
konsep manusia dalam konstitusi.
Bagian ketiga dalam buku ini berisi
analisis utama yang menguraikan terapan filsafat atas Konstitusi tentang
konsep manusia. Lebih bersifat analitik

istilah spesifik yakni rakyat, penduduk,
warga negara, orang, manusia, masyarakat, bangsa, dan umat yang tersebar
dalam Konstitusi. Pada bagian empat
ini, dibagi kedalam 11 bab. Kemudian,
untuk bagian empat berisi tentang urgensi pemahaman manusia secara filosofis dalam Konstitusi. Untuk bagian ini
diuraikan tentang persoalan tafsir Konstitusi dalam judicial review. Pada akhir
bagian ini, dituliskan proyeksi pentingnya bangunan masyarakat filosofis
melalui Konstitusi. Gagasan manusia
yang filosofis menjadi pedoman utama
dalam melakukan proyeksi. Bagian kelima dari buku ini berisi kesimpulan sebagai pengunci pokok masalah perluasan makna manusia dalam Konstitusi
yang dapat dilacak dalam kajian ontolog dan epistemologi.
Terhadap ide yang tidak lazim ini,
buku yang ditulis oleh anggota Bawaslu
RI periode 2012-2017 juga mendapat
apresiasi dari ketua MK Prof. Arief
Hidayat. Prof. Arief dalam pengantarnya menilai bahwa buku ini memiliki arti
penting bagi perkembangan hukum
tata negara di Indonesia. Penyebutan
setiap kata dan istilah di dalam UUD
1945 pada dasarnya akan membawa
implikasi dan konsekuensi yang sangat
penting serta strategis. g
Irmawanti

Judul Buku

: Menggugat Manusia
dalam Konstitusi Kajian
Filsafat atas UUD 1945
Pasca- Amandemen

Penulis

: Komunikasindo

Penerbit

: Komunikasindo

Cetakan

: Februari 2017

Tebal Buku

: 284 Halaman
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Parade Foto
FOTO: IRMAWANTI

FOTO: TETEN

Anggota DKPP Valina Singka Subekti memotong tumpeng dengan
disaksikan oleh Jimly Asshiddiqie, ketua, Nur Hidayat Sardini, Ida
Budhiati, Endang Wihdatiningtyas, Saut H Sirait, dan Gunawan
Suswantoro, dalam acara Forum Penyampaian Laporan Lima Tahun
Kinerja DKPP Periode 2012-2017 di Hotel JS Luwansa, Kuningan,
Jakarta

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie foto bersama dengan pihak yang
terkait dalam penulisan Buku “Husni Kamil Manik: Mengeluarkan
Pemilu dari Lorong Gelap” sekaligus launching buku tersebut
di halaman parkir Gedung Bawaslu, Senin (12/6/2017). Acara ini
sekaligus serah terima jabatan ketua dan anggota DKPP masa
tugas 2012-2017 kepada anggota DKPP masa tugas 2017-2022

FOTO: HUMAS ISTANA

FOTO: TETEN

Anggota DKPP masa tugas 2017-2022: Harjono, Prof. Muhammad,
Prof. Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, Ratna Dewi
Pettalolo, Hasyim Asy’ari , berfoto bersama dengan Presiden RI
Joko Widodo usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).

Rapat verifikasi materiel perdana oleh Ketua dan Anggota DKPP
periode 2017-2022 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno DKPP
(21/6).

FOTO: IRMAWANTI

FOTO: TETEN

Ketua DKPP Harjono bersama dengan anggota Alfitra Salamm,
Prof. Muhammad, dan Ida Budhiati, meninjau Ruang Sidang DKPP
di Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta.

Staf Sekretariat Biro Administrasi DKPP berfoto bersama dengan
Anggota DKPP usai acara Forum Penyampaian Laporan Lima Tahun
Kinerja DKPP Periode 2012-2017 di Hotel JS Luwansa, Kuningan,
Jakarta.
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