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TAJUK

Sembilan Tahun
Jaga Kehormatan

Sebagai reﬂeksi atas kiprah eksistensi
lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP) selama sembilan tahun
perjalanannya (2012-2021), keberadaan peradilan
etika penyelenggara pemilu ini terbukti sangat
konsisten menjaga kehormatan institusi dan
penyelenggara pemilu. DKPP telah menetapkan
standar etik agar penyelenggara pemilu bekerja
profesional memberikan pelayanan untuk
memenuhi hak konstitusional warga negara.
DKPP mengembangkan pemikiran
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak
harus dilaksanakan secara demokratis,
berkeadilan dan bermartabat. Demokrasi diawali
dari Pemilu, harus menghasilkan pemimpin
berintegritas. Pemilu berintegritas, diawali dari
penyelenggara berintegritas.
Artinya, hasil akhirnya dari
penyelenggaraan pemilu adalah untuk
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dan mensejahterakan masyarakat.
Sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu,
DKPP telah berupaya semaksimal mungkin untuk
memastikan kedua “saudaranya”, yaitu KPU dan
Bawaslu, untuk melaksanakan dan mengawasi
tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketika terjadi perbedaan penafsiran undangundang, maka spirit pemilu bermartabat dapat
dijadikan rujukan nilai kebaikan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 159
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu (UU Pemilu), DKPP menegakkan kode
etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang
dilaporkan pihak-pihak yang dianggap dirugikan
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akibat tindakan maupun perilaku penyelenggara
pemilu dalam pelaksanaan tahapan.
Agenda mewujudkan pelaksanaan Pemilu
dan Pilkada serentak berdasarkan amanat
konstitusi yaitu sesuai asas langsung, umum,
bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (Luber
Jurdil) merupakan prioritas dalam penanganan
penyelesaian pelanggaran kode etik.
Seperti diketahui, kode etik disusun
berdasarkan amanat Undang-undang Pemilu yang
bersifat mengikat, dan Pedoman Beracara sebagai
prosedur hukum acara pemeriksaan dan
penegakan yang dituangkan dalam bentuk
Peraturan DKPP menjadi 'self-regulatory body'
yang bersifat independen, dan imparsial. Kode
Etik berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip
dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan
peradilan, dan ketentuan penutup.
Bertitik tolak dari standar nilai etika ideal
seperti itulah, DKPP menjalankan peran dan
fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu
untuk tujuan menjaga kemandirian, integritas, dan
kredibilitas anggota dan jajaran penyelenggara
pemilu pada semua tingkatan dengan berpedoman
kepada prinsip kemandirian; kejujuran; keadilan;
kepastian hukum; ketertiban; keterbukaan;
proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;
efektiﬁvitas; dan eﬁsiensi.
Berpedoman pada asas dan prinsip
tersebut maka DKPP pada usia kesembilan tahun
telah bertekad tetap konsisten memberikan
pelayanan dan pengabdian yang profesional dan
akuntabel.

TAJUK

“

kualitas pelayanan kepada pencari keadilan.
DKPP menerima laporan secara online. Kondisi
Covid 19 mengalihkan sebagian masyarakat lebih
memilih memanfaatkan teknologi informasi untuk
menyampaikan pengaduan.
DKPP pun telah menerapkan sidang
pemeriksaan secara virtual sebagai responsif atas
pelayanan pencari keadilan. Prinsipnya, semua
pengaduan akan diproses sesuai standar peraturan
DKPP, dan segenap pimpinan telah bertekad
memberikan pelayanan penegakan kode etik
secara profesional dan akuntabel.
Produk putusan DKPP memberikan
orientasi kinerja lembaga peradilan ini bertekad
mewujudkan Pemilu dan Pilkada berkualitas dan
berintegritas. Sanksi-sanksi diberikan berdasarkan
kualiﬁkasi pelanggaran. Namun secara umum,
sanksi etik dapat
dilihat dalam
pelbagai bentuk
penilaian
positif atau
negatif yang
diberikan atas
tindakan atau
perbuatan
seseorang
d a l a m
penyeleng
garaan.
Pe
nanganan
kode etik
dalam paradigma D K P P s a n g a t l a h
mengedepankan edukasi, alih-alih mengutamakan
sanksi berat. Sanksi diberikan sebagai pilihan
terakhir sebagai 'obat terakhir' setelah
dipertimbangkan dari aspek ﬁlosoﬁsnya,
sosiologisnya, dan kondisi konkretnya. Jika
memang tidak ada hal-hal yang bisa meringankan
dengan sangat terpaksa DKPP menjatuhkan sanksi
yang terberat. DKPP hendak mengembangkan
pemahaman bahwa eksistensinya sebagai
peradilan etika bukanlah lembaga yang
menakutkan, karena salah satu modal
penyelenggara Pemilu adalah kepercayaan,
sehingga dalam memeriksa dugaan pelanggaran
kode etik itu senantiasa berorientasi pada
paradigma bagaimana menjaga kehormatan
institusi, dan penyelenggara Pemilu.*

“

Peran dan kontribusi DKPP selama
sembilan tahun terakhir konsen mengawal
tegaknya kode etik untuk mewujudkan jalannya
Pemilu dan Pilkada berdasarkan standar peraturan
dan perundang-undangan.
KPU dan Bawaslu merupakan institusi
yang diamanatkan untuk secara teknis dan
substantif menyelenggarakan dan melakukan
pengawasan Pemilu dan Pilkada. KPU sebagai
“eksekutifnya” dan Bawaslu menjadi “pengawas”,
sedangkan DKPP menjadi penjaga kehormatan
dan martabat penyelenggara dan institusi.
Dalam perwujudan itulah selama
sembilan tahun berjalan, selain putusan sebagai
produk utama, DKPP dalam upaya meningkatkan
kinerja kelembagaan juga terdapat beberapa
program penting dan strategis ditetapkan sebagai
kegiatan
u t a m a
penguatan
kelembag
aan.
P
rogram
kegiatan
penunjan
g
d i
antaranya
Bimbinga
n Te k n i k
(Bimtek)
T P D ,
Pendidikan Etik,
Sosisalisasi; Publikasi; dan Koordinasi
Stakeholders; termasuk kerjasama dengan
Perguruan Tinggi. Program kegiatan penunjang ini
untuk menjaga kemandirian, integritas dan
kredibilitas.
Maka eksistensi DKPP harus dimaknai
sebagai perwujudan komitmen untuk mendukung
sukses Pemilu dan Pilkada serentak sesuai jadwal
terutama memasuki dua tahun terakhir dengan
beban dan tantangan yang lebih besar karena
digelar di tengah pandemi covid-19.
Program kegiatan dilakukan DKPP tidak
hanya dimaksudkan untuk memperkuat
kelembagaan, tetapi juga membantu
menggelorakan Pilkada serentak seperti pada
tahun 2020. Betapa di tengah pandemi, DKPP
sudah beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan
prosedur kerja untuk tetap mempertahankan

Peran dan kontribusi
DKPP selama sembilan
tahun terakhir
konsen mengawal
tegaknya kode etik
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LAPORAN Utama

9 TAHUN
DKPP

UNTUK DEMOKRASI,
KEADILAN BERMARTABAT,
DAN PEMILU BERINTEGRITAS
Meminjam teori Van Buri (1873),
Pemilu merupakan conditio sine qua
non bagi suatu negara demokrasi
modern, atau istilan Van Hamel bahwa
pemilu adalah hal yang mutlak dalam
demokrasi (absolute causaliteitsleer).
Pemilu memiliki empat fungsi
utama, yakni; pembentukan legitimasi
penguasa dan pemerintah,
pembentukan per wakilan politik
rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan
pendidikan politik. Dua alasan pemilu
sebagai variabel penting negara, yaitu;
pemilu merupakan suatu mekanisme
transfer kekuasaan politik secara damai
dan legitimasi kekuasaan seseorang
atau partai politik tertentu yang sejalan
dengan prinsip free and fair election.
Di Indonesia, desain sistem
politik pasca amandemen UUD 1945
mengalami perubahan signiﬁkan.
Dalam kurun tahun 1999 – 2002 (Pasca
reformasi 1998), Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945) mengalami 4 kali
amandemen (19 Oktober 1999; 18
Agustus 2000; 10 November 2001; dan
10 Agustus 2002. Perubahan mendasar
terkait dengan Pemilihan Umum
(Pemilu), dimulai dari Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)
secara langsung dalam amandemen
ketiga dan keempat UUD 1945 yang
dalam implementasinya juga
mengalami bongkar pasang
perundang-undangan.
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Dalam studi ilmu politik,
Pemilihan Umum (Pemilu) dimaknai
sebagai sebuah aktivitas politik. Pemilu
merupakan lembaga sekaligus juga
praktik politik yang memungkinkan
terbentuknya suatu pemerintahan
perwakilan. Di dalam negara
demokrasi, pemilu merupakan unsur
sangat vital, karena salah satu
parameter mengukur demokratis
tidaknya suatu negara adalah
bagaimana pemilu diselenggarakan.
Dalam UUD 1945 diamanatkan
bahwa pemilu harus diselenggarakan
dengan asas Langsung, Umum,
Bersama, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).
Pemilu demikian, tentunya harus
diadakan oleh lembaga penyelenggara
pemilu yang mandiri, berintegritas dan
diisi oleh orang-orang yang kredibel
atau profesional.
Hal ini pun telah diupayakan
sejak era Reformasi. Dimulai dengan
terpisahnya Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dengan pemerintah, ser ta
didirikannya Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ketiga lembaga ini merupakan
satu kesatuan penyelenggara pemilu
dan pilkada. Artinya, ketiga lembaga ini
mengerjakan tugas dan fungsi masingmasing yang tetap bermuara pada
penyelenggaraan pemilu yang
bermartabat dan berintegritas.

LAPORAN Utama

“

mengupayakan terwujudnya
demokrasi yang lebih baik, yakni
demokrasi yang berkeadilan martabat
melalui penegakkan KEPP.
Dengan ditegakkannya KEPP,
diharapkan seluruh penyelenggara
pemilu berpegang teguh pada
kemandirian, integritas dan memiliki
profesionalisme yang tinggi.
Ketua DKPP, Prof. Muhammad
dalam banyak kesempatan telah
menekankan bahwa pemilu yang
berintegritas dapat terwujud jika
diselenggarakan oleh orang-orang
yang berintegritas. Tugas DKPP adalah
memastikan semua lembaga
penyelenggara pemilu di Indonesia

“

“Saya yakin bahwa ketiga
lembaga ini masih memiliki punya
komitmen yang sama, punya nawaitu
yang sama, punya target dan cita-cita
yang sama, supaya proses-proses dan
hasil pemilu dan pilka da kita di
Indonesia semakin bermartabat,” kata
Ketua DKPP, Prof. Muhammad, saat
memberikan sambutan dalam
kegiatan Syukuran HUT ke-9 DKPP di
Jakarta, 14 Juni 2021.
Sejak tahun lalu, ketiganya
memiliki tantangan yang sangat
dahsyat, yakni pandemi Covid-19, dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak
2020.
D K PP s e n d i r i h a r u s

Saya yakin bahwa ketiga lembaga ini masih
memiliki punya komitmen yang sama, punya
nawaitu yang sama, punya target dan cita-cita
yang sama, supaya proses-proses dan hasil pemilu
dan pilkada kita di Indonesia semakin bermartabat,

kata Muhammad

mengadakan puluhan sidang
pemeriksaan dugaan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu secara
virtual pada 2020 akibat pandemi.
Kendati demikian, pandemi tak
menyurutkan langkah DKPP dalam
menegakkan kode etik penyelenggara
pemilu (KEPP). Semua jajaran DKPP,
mulai dari Ketua dan Anggota hingga
Sekretariat tetap memiliki semangat
untuk berjuang menjaga kehormatan
lembaga penyelenggara pemilu demi
mewujudkan pemilu yang
bermartabat dan berintegritas.

9 TAHUN TEGAKAN KEPP
Sejak berdiri pada 12 Juni 2012,
DKPP tak henti-hentinya

diisi oleh orangorang yang berintegritas.
D e n g a n d e m i k i a n , ku a l i t a s
demokrasi pun akan terangkat dengan
sendirinya jika kemandirian, integritas,
dan profesionalisme penyelenggara
pemilu tetap mumpuni.
Pada ulang tahunnya yang ke-9
ini, DKPP mengangkat tema “9 Tahun
DKPP, untuk Demokrasi, Keadilan
Bermartabat, dan Pemilu
Berintegritas”. Tema ini sesuai dengan
kinerja DKPP selama sembilan tahun
keberadaannya yang telah
menegakkan KEPP agar kehormatan
dan marwah lembaga penyelenggara
pemilu tetap terjaga.
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LAPORAN Utama
Lewat penegakkan KEPP pula,
DKPP telah berkontribusi secara
langsung dalam meningkatkan
kualitas demokrasi Indonesia serta
m e n j a d i k a n n ya d e m o k r a s i ya n g
berkeadilan dan bermartabat.
Plt. Sekretaris DKPP, Yudia
Ramli menuturkan tema tersebut
dimaknai bagian integral dari
membangun silaturahmi produktif
dengan seluruh stakeholder, melalui
sinergitas, kesepahaman dan
kolaborasi.
“Hal tersebut baik di antara
penyelenggara pemilu maupun semua
stakeholder yang memiliki kontribusi
aktif dalam rangka penegakan kode
etik penyelenggara pemilu,” ungkap
Yudia Ramli.
Yudia berharap Syukuran HUT
ke-9 DKPP ini memiliki implikasi positif
terhadap pelaksanaan demokrasi,
keadilan dan pemilu berintegritas.
“Secara signiﬁkan Syukuran HUT
ke-9 DKPP ini dapat meningkatkan

8

Vol.4, No.6

MAJALAH

DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

kinerja DKPP ke depan,” tegasnya.
Selama sembilan tahun DKPP,
lembaga ini telah meregistrasi 1.900
perkara dengan 1.873 perkara yang
telah diputus. Seluruh perkara yang
diputus itu melibatkan sebanyak 7.605
Teradu. Dari total Teradu tersebut, 671
orang di antaranya mendapatkan
sanksi pemberhentikan tetap,
sebanyak 69 orang dijatuhi sanksi
pemberhentian sementara, 72 orang
diberhentikan dari jabatannya, dan
2.518 orang dijatuhi sanksi teguran
tertulis (peringatan).
671 orang yang diberhentikan
tetap merupakan para penyelenggara
yang melakukan pelanggaran kode
etik berat.
Selain itu, DKPP juga telah
memulihkan nama baik atau
merehabilitasi 4.005 penyelenggara
pemilu karena tidak terbukti
melanggar KEPP dalam persidangan
DKPP.

LAPORAN Utama

D a t a d i a t a s j u g a
mendeskripsikan trend jumlah perkara
yang tidak semakin baik dalam setiap
tahun. Modusnya pun cenderung
canggih mengikuti perkembangan
zaman (teknologi). Fakta ironis, bahwa
di antara perkara-perkara yang
diadukan dan mutlak diproses DKPP
adalah perkara-perkara asusila, seperti
pelecehan seksual atau intimidasi yang
mengarah pada perilaku pemerkosaan,
pelanggaran terhadap penggunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang,
pesta minum-minuman keras yang
memabokkan, dan perjudian.
Semua perkara asusila tersebut
memang terjadi di luar tahapan pemilu,
sifatnya juga private, tapi karena
menyangkut penyelenggara pemilu
dalam statusnya pejabat publik (abdi
n e g a r a ) , D K PP t i d a k m e n to l e l i r.
Terlebih perkara asusila masuk dalam
delik hukum sebagai perbuatan yang
mencederai kemanusiaan dengan
sanksi berjenjang. Memang, tidak
semua yang dikategorikan melanggar
etika juga pelanggaran hukum. Tapi
semua pelanggaran hukum pasti
melanggar etik. Inilah makna kata bijak
Earl Warren bahwa, “'law ﬂoats in a sea
of ethics', hukum mengapung di atas
samudera etika.

Sekjen Kemendagri,
Muhammad Hudori mengungkapkan
bahwa pihaknya sangat mengapresiasi
dan berterima kasih kepada segenap
jajaran DKPP atas semua capaian dan
prestasi yang dicapai sejak 2012.
“DKPP telah mencapai prestasi
dan keberhasilan dalam menegakkan
kode etik penyelenggara pemilu
(KEPP) serta dalam menjaga
kehormatan penyelenggara pemilu
yang mewujudkan pemilu yang
demokratis, terpercaya dan
berintegritas,” terang Hudori.
Lebih lanjut, momentum HUT
ke-9 DKPP juga harus dimanfaatkan
lembaga peradilan etik penyelenggara
p e m i l u i n i u n t u k m e n i n g ka t ka n
sinergitas dengan berbagai
stakeholder terkait sehingga dapat
semakin optimal dalam mengawal
penyelenggaraan pemilu yang
berintegritas dan bermartabat.
“Tanggung jawab besar saya kira
ada di pundak kita bersama dalam
mempersiapkan penyelenggaraan
pemilu serentak 2024 yang akan
datang. sebab akan menentukan masa
depan Indonesia di tengah tantangan
dan tuntutan global yang semakin
kompleks,” tutup Hudori.
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LAPORAN Utama
VISI DKPP
Apresiasi pun dilontarkan oleh
dua “saudara kandung” DKPP, yaitu
Bawaslu dan KPU.
Ketua Bawaslu RI, Abhan
mengatakan bahwa DKPP tak hanya
mampu menjaga integritas, tetapi juga
telah berhasil mengawal dan menjaga
kemandirian serta profesionalitas
penyelenggara pemilu.
“Keberadaan DKPP telah
mengawal serta menjaga integritas,
kemandirian, serta profesionalitas
p e n ye l e n g g a r a p e m i l u ,” u n g k a p
Abhan.
Ke h a d i ra n D K PP, s a m b u n g
Abhan, menjadikan Indonesia dengan
penyelenggara pemilu terlengkap dah
satu-satunya di dunia. Terdiri dari tiga
lembaga yang menjadi satu kesatuan
yakni DKPP, Bawaslu, dan KPU.
Meski menjadi yang paling muda
dibandingkan Bawaslu dan KPU, DKPP
dinilai peran yang sangat besar dalam
mengawal demokrasi melalui
penyelenggara pemilu di Indonesia.
“Ketiga lembaga ini juga saling
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mengawasi dan melengkapi, tentunya
sebagai check and balances di antara
tiga,” sambung Abhan.
Ke depan, Abhan berharap peran
D K PP l e b i h b e s a r l a g i te r u t a m a
mengawal dan menjaga integritas
pemilu menyongsong pemilu serentak
2024.
Hal senada juga disampaikan
Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Di usianya
yang ke-9 DKPP banyak menghasilkan
sejumlah peraturan atau regulasi
sebagai penentu demokrasi serta
pemilu di Indonesia.
“DKPP juga telah memberikan
kontribusi yang sangat besar kepada
kita sebagai penyelenggara agar tetap
memberikan yang terbaik terutama
d a l a m k o n t e k s m e t o d e
penyelenggaraan pemilu,” ujar Ilham.
Melalui peraturan-peraturan
DKPP, tambah Ilham, penyelenggara
pemilu tetap konsisten menjaga etik,
t r a n s p a r a n s i ,
d a n
mempertanggungjawabkan seluruh
pekerjaannya kepada publik.

LAPORAN Utama
Dalam kesempatan yang sama,
Ketua DKPP, Prof. Muhammad pun
m e ny i ra t ka n b a hwa D K PP te t a p
membutuhkan KPU dan Bawaslu
untuk mewujudkan pemilu yang
berintegritas.
Muhammad meyakini bahwa
KPU dan Bawaslu masih memiliki niat
dan komitmen yang sama untuk
mewujudkan pemilu yang
berintegritas dan demokrasi yang lebih
baik lagi di Tanah Air.
Muhammad juga tak terbuai
dengan segala pujian yang telah
disebutkan di atas. Menurutnya, ia
bersama enam Anggota DKPP lainnya
memiliki visi tersendiri terhadap
kehormatan lembaga penyelenggara
pemilu di Indonesia.
Visi tersebut adalah seluruh
penyelenggara pemilu, baik dari jajaran
KPU maupun Bawaslu, mampu

menjaga integritasnya masing-masing.
I a m e n i l a i b a h wa m e n j a g a
integritas harus dilakukan secara sadar
oleh seluruh penyelenggara pemilu
tanpa memandang keberadaan DKPP.
“Saya percaya masing-masing
dari kita memiliki Rakib dan Atid yang
dapat mengatakan ini benar atau salah,
ini layak atau tidak layak,” jelas Guru
Besar Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin ini.
Muhammad menilai peringatan
h a r i j a d i ya n g ke - 9 D K PP h a r u s
dijadikan sebagai momentum untuk
mengingat kembali nilai-nilai dan kode
etik yang tertanam dalam diri
penyelenggara. Ia juga meyakini,
p e m i l u ya n g b e ri n te g ri t a s s a l a h
satunya mesti ditentukan oleh
penyelenggara pemilu yang juga
berintegritas pula. (Saihu/Wildan)
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LAPORAN Utama

9 tahun DKPP
dalam Angka
1 orang Ketua DKPP
pernah jadi
Ketua Bawaslu RI
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671 Penyelenggara
Pemilu diberhentikan
Tetap (per 11 Juni 2021)

2 orang Ketua DKPP
pernah jadi
Hakim MK

2.518 Teradu mendapatkan
sanksi Teguran Tertulis/
Peringatan dari
DKPP (per 11 Juni 2021)

21 orang pernah menjadi
Anggota DKPP
selama 2012-2021
(termasuk ex ofﬁcio)

4.005 Teradu dipulihkan
nama baiknya
(Rehabilitasi) oleh
DKPP (per 11 Juni 2021)

2 Pemilu
Nasional telah
dilalui DKPP

1.900 Perkara
diregistrasi DKPP
(per 11 Juni 2021)

4 Pilkada
Serentak telah
dilalui DKPP

4.419 aduan yang
diterima DKPP
(per 11 Juni 2021)

PEMBERHENTIAN
SEMENTARA

69 Penyelenggara
Pemilu mendapat
sanksi Pemberhentian
Sementara

7.605 Teradu yang
telah perkaranya
diputus (per 11 Juni 2021)

PEMBERHENTIAN
SEBAGAI KETUA

72 Penyelenggara
Pemilu diberhentikan
dari Jabatannya
sebagai Ketua
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Sumber:
Arsip DKPP RI

LAPORAN Utama

DKPP UNTUK
GENERASI
SELANJUTNYA
Menginjak usia yang ke-9, peran
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) dalam mengawal,
menjaga, dan menegakkan kode etik
bagi penyelenggara pemilu semakin
besar.
Ketua DKPP periode 2017-2019,
Dr. Harjono mengungkapkan meski
baru berusia sembilan tahun peran
DKPP tidak bisa dianggap sebelah
mata.
Hal tersebut disampaikan
Harjono dalam acara Syukuran HUT ke9 DKPP RI yang dilaksanakan secara
luring dan daring dari Ruang Sidang
Utama DKPP, Jakarta, pada Senin
(14/6/2021) siang.
“Di usianya ke-9 ini bisa kita lihat
bagaimana maha pentingnya sebuah
institusi yang namanya DKPP,” kata

Harjono saat memberikan sambutan.
Proses demokratisasi
mengalami banyak hambatan, tidak
terkecuali mengorbankan nyawa.
Namun di Indonesia, demokratisasi
berjalan dengan aman dan damai.
H a r j o n o m e n y e b u t
demokratisasi di Indonesia salah satu
ditopang oleh lembaga penyelenggara
pemilu, salah satunya DKPP. Di mana
peran DKPP sangat besar dan strategis.
Anggota Dewan Pengawas KPK ini
menambahkan kelembagaan DKPP
merupakan warisan bagi demokrasi
Indonesia yang akan dijalani oleh
generasi yang akan datang.
“Kelembagaan DKPP adalah
legacy kelembagaan yang harus
dipertahankan bagi generasi yang akan
datang,” pungkas Harjono. (Rozak)
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PELOPOR
PERADILAN
ETIKA

DKPP UNTUK
GENERASI
SELANJUTNYA

Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI, Prof. Jimly Asshiddiqie
mengungkapkan bahwa masyarakat
dapat berbangga dengan keberadaan
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP).
Menurutnya, DKPP merupakan
satu-satunya lembaga peradilan etika
p e nye l e n g g a ra p e m i l u d i d u n i a .
Menurutnya, DKPP merupakan
l e m b a g a ya n g m u rn i d i c i p t a ka n
berdasar kreasi anak bangsa.
Demikian disampaikannya saat
memberi sambutan dalam kegiatan
Syukuran HUT ke-9 DKPP yang
diadakan di Ruang Sidang DKPP,
Gedung DKPP, Jakarta, Senin
(14/6/2021).
"Boleh dong kita tidak sama
dengan negara lain, tidak perlu kita
mencontek negara lain," jelas Jimly.
Menurutnya, belum ada satu pun
negara di dunia yang mengkonstruksi
lembaga penegak kode etik sebagai
peradilan. Sedangkan DKPP, sejak
berdiri telah memberlakukan
keterbukaan dengan prinsip-prinsip
peradilan modern.
"DKPP ini pelopor, belum ada di
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tempat lain, silahkan dicek," tegas
Ketua DKPP Periode 2012-2017.
Ia berpendapat, sebuah negara
tidak dapat berdiri hanya dengan
norma hukum saja, melainkan juga
harus dibangun dengan norma etik.
Dalam kesempatan tersebut, Jimly pun
mengajak semua pihak agar
membangun Indonesia sebagai negara
d e m o kra s i ya n g b e rku a l i t a s d a n
berintegritas.
Aspek kualitas, jelasnya,
diperlihatkan dengan efektifnya rule of
the law. Sedangkan aspek integritas,
ditunjukkan dengan adanya rule of
ethic.
Ia menegaskan, masa depan
umat manusia sangat membutuhkan
tegaknya etika. Sehingga sebuah
negara sangat membutuhkan rule of
law dan rule of ethic secara bersamaan.
Dengan demikian, membangun sistem
etika dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara adalah pekerjaan yang
amat-amat serius.
"Kita membuat legacy dalam
kehidupan kita masing-masing untuk
kita tinggalkan kepada generasi
selanjutnya," terang Jimly. [Wildan]

DKPP RI

12 Juni 2012 - 12 Juni 2021
Sembilan Tahun DKPP Berkontribusi bagi
Terwujudnya Demokrasi, Keadilan
Bermartabat dan Pemilu Berintegritas
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HUT 9 DKPP

Syukuran Sembilan
Tahun DKPP:

SEDERHANA
& KHIDMAT

Mengusung tema 'Sembilan
Ta h u n D K PP B e r ko n t r i b u s i B a g i
Terwujudnya Demokrasi, Keadilan
Bermartabat, dan Pemilu
Berintegritas', Syukuran HUT ke-9
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) berlangsung dengan
khidmat.
Bertempat di Ruang Sidang
Utama DKPP, Senin (14/6/2021) siang,
syukuran HUT ke -9 DKPP penuh
dengan kesederhanaan di bawah
protokol kesehatan Covid-19 yang
sangat ketat.
Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli
menuturkan tema tersebut dimaknai
bagian integral dalam membangun
silaturahmi produktif dengan seluruh
s t a ke h o l d e r , m e l a l u i s i n e r g i t a s ,
kesepahaman dan kolaborasi.
“Baik di antara penyelenggara
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pemilu maupun semua stakeholder
yang memiliki kontribusi aktif dalam
rangka penegakan kode etik
penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Yudia menambahkan Syukuran
HUT ke-9 DKPP ini diharapkan
membawa implikasi positif terhadap
pelaksanaan demokrasi, keadilan dan
pemilu berintegritas di Indonesia.
“Secara signiﬁkan Syukuran HUT
ke-9 DKPP ini dapat meningkatkan
kinerja DKPP ke depan,” tegasnya.
Puncak syukuran ditandai
dengan pemotongan tumpeng oleh
Ketua DKPP, Prof. Muhammad.
Potongan pertama diserahkan kepada
Anggota DKPP antara lain Dr. Ida
Budhiati, Prof. Teguh Prasetyo, Dr.
Alﬁtra Salamm, dan Didik Supriyanto,
SIP., MIP.

HUT 9 DKPP
Sebagai informasi, ini
merupakan peringatan kedua HUT
DKPP yang dilaksanakan di masa
pandemi Covid-19 (pertama yakni HUT
ke-8 DKPP tahun 2020).
Seluruh tamu undangan VVIP,
termasuk panitia yang bertugas di
dalam dan luar Ruang Sidang Utama
DKPP diwajibkan melakukan swab
antigen terlebih dahulu.
Syukuran dihadiri oleh kurang
lebih 300 tamu undangan yang hadir
secara daring maupun luring. Terdiri
dari Komisi II DPR RI, Kementrian
Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, TPD di 34
provinsi, sesepuh DKPP, media, dan
penggiat pemilu.
Selain itu diisi dengan
peluncuran “Setitik Noda Pemilu karya
Anggota DKPP”, Dr. Alﬁtra Salam, APU,

penyampaian piagam penghargaan
sertiﬁkat elektronik kepada seluruh
TPD di Indonesia, dan penyampaian
piagam penghargaan kepada media
atas dedikasinya dalam partisipasi
publikasi kinerja DKPP.
Hadir di Ruang Sidang Utama
DKPP antara lain Prof. Jimly Ashiddiqie
(Ketua DKPP periode 2012 – 2017), Dr.
Harjono (Ketua DKPP periode 2012 –
2019), Fritz Edward Siregar (Anggota
Bawaslu RI), dan Ratna Dewi Pettalolo
(Anggota Bawaslu RI).
Hadir secara daring yakni M.
Hudori (Sekjen Kementerian Dalam
Negeri), Ilham Saputra (Ketua KPU RI),
Abhan (Ketua Bawaslu RI), Bernad
Dermawan Sutrisno (Sekjen KPU RI),
dan Gunawan Suswantoro (Sekjen
Bawaslu RI).
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Integritas Komitmen
Personal
Ketua DKPP, Prof. Muhammad
mengungkapkan dirinya bersama
enam Anggota DKPP yang lain
memiliki cita-cita seluruh
penyelenggara pemilu mampu
menjaga integritasnya masing-masing.
Baik itu KPU maupun Bawaslu.
“Ketika sudah komitmen itu secara
personal, lalu bersemi menjadi
komitmen semua organisasi, biarlah
nilai-nilai etik terejawantah pada diri
setiap penyelenggara pemilu,” kata
Muhammad.
Muhammad juga mengajak
masyarakat berbangga karena
Indonesia menjadi satu-satunya negara
di dunia yang memiliki lembaga
peradilan kode etik penyelenggara
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pemilu.
Kendati demikian, ia menilai
bahwa menjaga integritas harus
dilakukan secara sadar oleh seluruh
penyelenggara pemilu tanpa
memandang keberadaan DKPP.
“Saya percaya masing-masing
dari kita memiliki Rakib dan Atid yang
dapat mengatakan ini benar atau salah,
i n i l aya k a t a u t i d a k l aya k ,” ka t a
Muhammad.
Muhammad menilai peringatan
h a r i j a d i ya n g ke - 9 D K P P h a r u s
dijadikan sebagai momentum untuk
mengingat kembali nilai-nilai dan kode
etik yang tertanam dalam diri
penyelenggara.
Ia juga meyakini, pemilu yang
berintegritas salah satunya mesti
ditentukan oleh penyelenggara pemilu
yang juga berintegritas pula. (Rozak)

HUT 9 DKPP

Alﬁtra Salam
Luncurkan Buku
SETITIK NODA
PEMILU INDONESIA
Syukuran HUT ke-9 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
yang dilaksanakan pada Senin, 14 Juni 2021 dimeriahkan dengan Peluncuran
Buku “Setitik Noda Pemilu Indonesia”, karya Anggota DKPP, Dr. Alﬁtra
Salamm, APU.
Buku setebal 182 halaman
m e m o t r e t p e n e g a k a n ko d e e t i k
penyelenggara pemilu dari tahun
2017–2021 non-tahapan pemilu,
terutama kasus-kasus yang berkaitan
dengan asusila, perjudian,
perselingkuhan, dan narkotika.
“Pelanggaran kode etik nontahapan nyatanya banyak terjadi di
masa tahapan pemilu berlangsung,”
ungkap Alﬁtra di Ruang Sidang Utama
DKPP, Jakarta.
Untuk diketahui, pelanggaran
kode etik non tahapan merupakan
pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu di luar
tahapan pemilu. Artinya, pelanggaran

ini cenderung berada di ranah private
namun jika dibiarkan akan
mengancam marwah dan kehormatan
lembaga penyelenggara pemilu.
Meski di ranah private, sambung
Alﬁtra Salamm, DKPP memandang
serius masalah perselingkuhan yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu
dan memasukannya ke dalam kategori
pelanggaran etik.
Kasus perselingkuhan terutama
yang disidangkan DKPP 'dibalut'
dengan abuse of power atau relasi
kekuasaan. Misalnya komisoner
dengan staf, panwas dengan calon
panwascam, dan lainnya.
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HUT 9 DKPP
“Sebagai pejabat publik dan
penyelenggara negara, DKPP selalu
menganggap masalah citra dipandang
penting. Sehingga kalau ada
perselingkuhan kaitannya dengan
relasi kuasa maka itu pelanggaran etik,”
lanjutnya.
Dalam buku ini dipaparkan
sejumlah kasus pelanggaran kode etik
yang dilakukan penyelenggara pemilu
dan disidangkan DKPP. Sebagian besar
Teradu dalam perkara tersebut dijatuhi
sanksi Pemberhentian Tetap.
Mantan peneliti senior Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini
menggunakan judul yang menggelitik
pada kasus-kasus pelanggaran kode
etik yang diangkat.
“Seluruh isi buku ini ada
referensi, ada fakta-faktanya, dan tentu
j u g a a l a t b u k t i . S e h i n g g a m e s ki
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judulnya agak romatisme, tetapi isinya
a k a d e m i s
d a n
b i s a
dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Alﬁtra berharap melalui buku ini
penyelenggara pemilu mendapatkan
peringatan dan lebih berhati-hati
dalam tugas, fungsi, dan
kewenangannya menjalankan proses
non tahapan.
“Buku ini bisa menjadi pelajaran
bagi semuanya agar lebih berhati-hati,
supaya ke depan tidak terbit buku
dengan judul Banyak Noda Pemilu,”
pungkasnya.
Dalam peluncuran ini, secara
simbolis dibagikan buku kepada
sejumlah tamu undangan Syukuran
HUT ke-19 DKPP, antara lain Prof.
Muhammad, Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr.
Harjono, dan Dr. Ratna Dewi Pettalolo.
(Rozak)

WAWANCARA Khusus

BERIKAN
EFEK JERA!
Ahmad Doli Kurnia

D e w a n K e h o r m a t a n
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
memasuki usia yang ke-9 pada 12 Juni
2021. Sebagai lembaga yang masih
relatif muda, DKPP dipandang telah
memiliki raihan yang maksimal dalam
menegakkan kehormatan lembaga
penyelenggara pemilu selama
sembilan tahun keberadaannya.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli
Kurnia Tanjung pun mengemukakan
pandangannya kepada Dial-Etika pada
3 Juni 2021. Di sela-sela kesibukannya, ia
m e n e ri m a D i a l - Et i ka d i r u a n g a n
kerjanya di Gedung Nusantara,
Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, ia
mengungkapkan harapannya agar
DKPP tetap menjadi pengawal etik
bagi penyelenggara pemilu di seluruh
Tanah Air agar kehidupan demokrasi
Indonesia semakin berkembang.
"Saya mengucapkan selamat
ulang tahun yang ke-9 untuk DKPP,”

ucap pria yang kerap disapa Doli itu.
Ia mengatakan, selama ini DKPP
sudah menjalankan tugasnya dengan
baik sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Namun, ia berharap agar
putusan-putusan DKPP lebih
memberikan efek jera kepada
penyelenggara pemilu agar ke
depannya jumlah pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu dapat
berkurang.
“Harus lebih menimbulkan efek
jera dan tidak diulangi lagi
(pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu, red.),” jelas Doli.
Karenanya, ia berpendapat bahwa
sangat penting jika DKPP menjatuhkan
sanksi-sanksi yang membuat
penyelenggara pemilu dapat lebih
berhati-hati dalam bertindak sehingga
tidak melakukan pelanggaran kode
etik.
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Dengan demikian, tambah Doli,
tantangan DKPP ke depan adalah
mengurangi jumlah aduan atau
pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu dengan sanksi-sanksi yang
memberikan efek jera.
“Supaya tidak akan ada lagi
pelanggaran etika berikutnya,” tegas
pria kelahiran Medan ini.
Untuk diketahui, jumlah perkara
yang disidangkan DKPP pada 2018 dan
2019 masing-masing mencapai 319 dan
331 perkara. Sementara pada 2020 yang
menjadi tahun pandemi Covid-19,
perkara yang disidangkan berjumlah
196 perkara.
Doli pun berharap agar DKPP
melakukan sosialisasi yang sangat
masif terkait putusan atau sanksisanksi yang dijatuhkan. Hal ini, katanya,
merupakan langkah preventif yang
harus dilakukan DKPP untuk menekan
jumlah pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu.
DKPP, sebut Doli, harus
mensosialisasikan semua jenis-jenis
pelanggaran kode etik dan putusannya
kepada publik Sehingga seluruh
penyelenggara pemilu dapat
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memproteksi diri terhadap
pelanggaran-pelanggaran tersebut.
“Putusan dari sebuah perkara
yang dikeluarkan di DKPP itu harus
juga diketahui oleh semua
penyelenggara pemilu supaya mereka
tahu dan tidak akan mengulanginya
lagi,” terang peraih gelar Doctor Ilmu
Politik dari Unpad ini.
Di luar putusan, Doli juga
berharap agar DKPP bersama KPU dan
Bawaslu untuk meningkatkan
sinergitas di antara ketiga lembaga
penyelenggara pemilu ini. Menurutnya,
sinergi di antara ketiganya sangatlah
penting bagi masa depan demokrasi
Indonesia.
Ia menegaskan, Komisi II DPR
sangat berharap agar DKPP mampu
mempertahankan sinergitas yang
sudah berjalan baik dengan KPU dan
Bawaslu.
“Kalau misalnya kredibilitas di
antara mereka itu tidak baik, maka itu
sama saja akan mengganggu
kredibilitas, pertumbuhan, dan masa
depan demokrasi dan politik kita ke
depan,” tutupnya.

WAWANCARA Khusus

Independensi
Penuh
Untuk

DKPP

Sekretariat DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sejak UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disahkan. Meski sudah 21 bulan, tidak
sedikit yang masih meragukan independensi DKPP dalam menjalankan
tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benny
Irwan, menjawab keraguan tersebut. Berikut wawancara tim Majalah DialEtika dengan Benny Irwan.
Dial-Etika (D): Sudah 21 bulan
Sekretariat DKPP berada di bawah
Kemendagri, bagaimana hubungan
antara DKPP dengan Kementerian
Dalam Negeri hingga saat ini?
Benny (B): Sejak dipisahkan dari Bawaslu,
menurut hemat kami DKPP dapat lebih
menjalankan tugas dan fungsinya secara
lebih mandiri. Hubungan Kementerian
Dalam Negeri dan Sekretariat DKPP pun
berjalan dengan baik karena wewenang,
tugas dan fungsinya sudah dijabarkan
dengan jelas baik di Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 maupun Perpres
Nomor 67 Tahun 2018.
Sehingga tidak ada lagi adanya konﬂik
kewenangan dan kepentingan terutama
dalam hal pengawasan pelaksanaan
tugas Bawaslu dan KPU. Sebagai contoh

bahwa DKPP dapat menjalankan
tugasnya dengan baik adalah dengan
terselesaikannya kasus pemberhentian
Komisi KPU atas nama Evi Novida Ginting
yang diputuskan pada sidang tanggal 18
Maret 2020.
D: Ada kekhawatiran publik terkait
kemandirian DKPP jika Sekretariat
berada di bawah Kementerian Dalam
Negeri, terlebih ketika latar belakang
menteri berasal dari parpol. Tanggapan
anda seperti apa?
B: Pandangan sejumlah pihak yang
mengkhawatirkan kemandirian DKPP
yang sekretariatnya berada di
Wewenang, tugas, fungsi, dan organisasi
DKPP telah mempunyai dasar hukum
yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 67
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DKPP telah mempunyai dasar hukum
yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 67
Tahun 2018 yang menjabarkan
wewenang tugas dan fungsi secara jelas
dan mendetail sehingga pelaksanaan
pengawasan tugas KPU dan Bawaslu
dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, dalam menjalankan tugas dan
fungsi DKPP didukung oleh anggaran,
personel, perlengkapan dan aset dari
Kementerian Dalam Negeri sehingga
kemandiriannya lebih terjaga.
D: Terkait penguatan organisasi DKPP,
apa kendala yang dihadapi
Kementerian Dalam Negeri selama ini?
B: Penguatan organisasi sudah
dilakukan dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat DKPP pada
tanggal 20 Februari 2019, yang
dilanjutkan dengan penunjukan Plt.
Sekretaris DKPP. Organisasi DKPP dapat
berjalan lebih optimal dengan
dukungan 6 (enam) Kepala Bagian,
antara lain Perencanaan dan Umum,
Hukum Kerja Sama dan Kepegawaian,
Fasilitasi Teknis Pengaduan, Fasilitasi
Teknis Persidangan dan Teknis Putusan,
Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah, dan
Hubungan Masyarakat Data dan
Teknologi Informasi.
Selain itu, dukungan anggaran DKPP
semakin meningkat. Pada tahun 2021,
pagu alokasi anggaran Sekretariat
DKPP adalah Rp. 17.303.307.000,- untuk
tahun 2022, direncanakan sebesar Rp.
18.480.629.000,-.
D: Pandemi Covid-19 menjadi salah
satu problem DKPP. Mungkinkah ke
depan untuk kepentingan penegakan
demokrasi, berjalannya suatu
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peradilan untuk membangun
integritas, kredibilitas dan
kemandirian penyelenggara pemilu,
persoalan ini tetap menjadi prioritas?
B: Adanya pandemi Covid-19 maupun
tantangan lainnya tidak menghalangi
pelaksanaan penegakan demokrasi di
Indonesia, karena hal ini sudah menjadi
bagian komitmen seluruh elemen
bangsa dan negara yang termaktub
dalam Pembukaan dan Batang Tubuh
UUD 1945. DKPP yang menjadi salah
satu unsur penegakan demokrasi di
Indonesia tetap menjadi prioritas yang
perannya lebih ditingkatkan demi
menjaga proses demokrasi yang jujur
dan adil. Hal ini terbukti dengan
Independensi DKPP dalam pelaksanaan
tugas pengawasan penyelenggaraan
pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan
Bawaslu.
Di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan
penegakan demokrasi dilakukan
melalui protokol kesehatan yang ketat
yang didukung dengan teknologi
informasi dan kesehatan, ser ta
menerapkan adaptasi new normal.
D: Saat ini DKPP dipimpin oleh Plt.
Sekretaris yang memiliki keterbatasan
kewenangan. Menurut Bapak, apakah
DKPP tetap berjalan normal?
B: Dasar hukum yang mengatur
Kewenangan Pelaksana Tugas adalah
Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat
(7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam Undang-Undang tersebut, diatur
antara lain Pejabat yang melaksanakan
tugas rutin.
Pejabat tersebut terdiri atas: (a)
Pelaksana Harian (PLH) yang
melaksanakan tugas rutin dari pejabat
deﬁnitif yang berhalangan sementara;

WAWANCARA Khusus
dan (b) Pelaksana Tugas (PLT) yang
melaksanakan tugas rutin dari pejabat
deﬁnitif yang berhalangan tetap.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang memperoleh wewenang melalui
mandat tersebut tidak ber wenang
m e n g a m b i i k e p u t u s a n d a n /a t a u
tindakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status
hukum pada aspek organisasi,
kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Berdasarkan hal tersebut, keterbatasan
kewenangan Plt. Sekretaris DKPP tidak
berpengaruh secara signiﬁkan terhadap
kinerja kesekretariatan DKPP karena
Renstra dan Renja DKPP menjadi satu
kesatuan dari Renstra Kementerian
Dalam Negeri yang telah ditetapkan
target-targetnya.

2020 tentang Rencana Strategis
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2020-2024.
Dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis, telah
ditetapkan indikator-indikator sebagai
pengukur capaian kinerja yang
direncanakan. Untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaian, setiap
Sasaran Strategis dan Sasaran Program
Sekretariat Jenderal diukur dengan
Indikator Sasaran Strategis Sekretariat
Jenderal. Kegiatan Penegakan Kode Etik
Penyelen ggara Pemilu Pelaksana
kegiatan adalah Sekretariat Dewan
kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP), dengan sasaran yaitu :
meningkatnya Kemandirian, Integritas
dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu.

D: Pesta demokrasi selanjutnya adalah
Pilkada dan Pemilu Serentak Tahun
2024. Bagaimana visi Kemendagri
terhadap DKPP dalam menyongsong
Pilkada dan Pemilu serentak 2024?

D: 12 Juni 2021 lalu DKPP berusia 9 tahun.
Apa harapan Bapak terhadap
bertambahnya usia DKPP?

B: Secara struktural dan pengelolaan
an ggarannya di bawah koordinasi
Kemendagri dalam hal ini Sekretariat
Jenderal sebagaimana diatur dalam
Kepmendagri Nomor 270-5305 Tahun
2019 tentang Satuan Kerja Sekretariat
DKPP di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri. Dalam rangka pengaturan ruang
lingkup tugas dan fungsi Sekretariat
DKPP, telah diterbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DKPP.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka
DKPP menjadi bagian dari visi dan misi
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri yang tertuang dalam Renstra
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-4884 Tahun

B: Di usia yang ke-9 tahun ini, diharapkan
performa DKPP semakin meningkat,
mampu melaksanakan tugas dan fungsi
yang diemban dengan baik, selalu
berinovasi dalam menjawab tantangantantangan yang ada dan selalu menjaga
independensinya.
D: Seperti apa komitmen Kemendagri
menempatkan DKPP sebagai lembaga
mandiri yang ber tugas menjaga
marwah demokrasi dan kehormatan
lembaga penyelenggara pemilu di
Indonesia?
B: Kementerian Dalam Negeri
berkomitmen untuk mendukung DKPP
tetap menjadi lembaga yang
berintegritas, kredibel dan mandiri dalam
menjaga kode etik para penyelenggara
pemilu untuk selalu bersikap jujur dan
adil. (Rozak)
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DKPP HARUS INISIASI
SINERGITAS LEMBAGA
Ferry Kurnia Rizkiansyah
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai sudah
cukup konsisten dalam memegang komitmen penegakkan kode etik
penyelenggara pemilu (KEPP) selama sembilan tahun keberadaannya,
dengan segala dinamikanya.
Penilaian ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Network for
Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Hal
ini diungkapkan Ferry terkait bertambahnya usia DKPP pada 12 Juni 2021.
Meski masih terbilang muda,
yaitu sembilan tahun, Ferry
berpendapat bahwa DKPP memiliki
pencapaian yang cukup baik dalam
mewujudkan pemilu yang
berintegritas, beretika, dan untuk
tatanan demokrasi yang lebih baik.
"DKPP sudah menjalankan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan
a t u r a n ya n g a d a , wa l a u p u n a d a
dinamika akibat putusan etik yang
dikeluarkan”, katanya saat dihubungi
oleh Dial-Etika beberapa waktu lalu.
Pria yang pernah menjadi
Anggota KPU RI periode 2012-2017 ini
komitmen DKPP dalam menegakkan
KEPP tak pernah luntur sejak lembaga
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ini berdiri. Ferry pun mengenang,
dalam setahun berdirinya DKPP, ia
bersama koleganya di KPU RI beberapa
kali hadir dalam persidangan DKPP
sebagai Teradu.
"Kita merasakan betul
bagaimana the guardian of ethic ini
bisa berjalan sesuai dengan aturan dan
kaidah demokrasi yang memang
diwujudkan dalam mewujudkan
demokrasi yang lebih baik," kenang
Ferry.
Memasuki usia yang ke-9, Ferry
berharap agar DKPP dapat lebih
berperan dalam sinergitas di antara
ketiga lembaga penyelenggara pemilu.
Menurutnya, sinergi di antara

CIVIL Society
ketiga lembaga penyelenggara pemilu,
yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, perlu
dikuatkan demi mewujudkan pemilu
yang berkualitas dan integritas pemilu
yang memang lebih baik lagi.
"Sinergitas ini dalam arti bukan
untuk mencampuri dapur masingmasing, tapi sinergitas ini adalah
sinergitas kelembagaan," terang Ketua
KPU Provinsi Jawa Barat 2008-2012 ini.
Ferry memandang, pemilu ke
depan harus jauh lebih baik lagi
dibanding hajat pemilu sebelumnya.
Terlebih, 2024 mendatang pemilu akan
diadakan berbarengan dengan pilkada
sehingga sinergitas mutlak diperlukan

dalam melakukan sosialisasi KEPP
sebagai langkah untuk mencegah dan
menekan pelanggaran KEPP di
kemudian hari.
Ia menuturkan, keberhasilan
DKPP bukanlah dari banyaknya aduan
atau sanksi yang dikeluarkan kepada
penyelenggara pemilu. Keberhasilan
DKPP, kata Ferry, adalah ketika tidak
adanya aduan atau tidak ada sanksi
untuk pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu.
"Nah keberhasilan itu harus
ditunjang dengan sosialisasi yang
masif, terstruktur, dan sistematis terkait
dengan aktivitas kode etik,"

terang Ketua KPU Provinsi Jawa Barat 2008-20212
oleh tiga lembaga penyelenggara
pemilu.
Ia berpendapat bahwa KPU,
Bawaslu, dan DKPP harus saling
menguatkan, saling mengisi, dan saling
mendukung satu sama lain.
Ferry menambahkan, sinergitas
ini seharusnya lebih mudah dilakukan
karena tidak adanya perubahan dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu (UU Pemilu).
"Kalaupun toh KPU dan Bawaslu
tidak menginisiasi, saya pikir DKPP bisa
menginisiasi (sinergitas antar lembaga,
red.)," sambungnya.
Lebih lanjut, ia pun
menghimbau agar DKPP lebih masif

Ferry meyakini, database DKPP
sudah cukup untuk menjadi dasar dari
s o s i a l i s a s i ya n g a ka n d i l a ku ka n .
Berdasar database tersebut,
tambahnya, DKPP pasti dapat
mengetahui jenis pelanggaran yang
paling sering muncul sehingga dapat
d i ce g a h d e n g a n d i s o s i a l i s a s i ka n
kepada seluruh penyelenggara pemilu
di seluruh Indonesia.
"Nah hal-hal itu yang memang
harus dikuatkan. Seperti apa yang
harus dilakukan, itu tinggal koordinasi
antar lembaga termasuk dengan
sosialisasi yang akan dilakukan,"
pungkasnya. (Wildan)
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DKPP
SUDAH
ON THE
TRACK
August Mellaz
Penguatan lembaga peradilan etik bagi peyelenggara pemilu, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), harus dilakukan dengan bijak
dan penuh kehati-hatian.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August
Melasz menilai saat ini DKPP sudah berada di jalur yang tepat alias 'on the
track'. Sehingga menurutnya, penguatan kelembagaan DKPP harus
memastikan lembaga ini tetap di jalur yang sudah ada.
“Penguatan kelembagaan DKPP
ini harus dilakukan dengan bijak dan
hati-hati, pasalnya sejauh ini DKPP
sudah on the track dalam menjalankan
tupoksi dan kewenangannya,” ujar
August kepada redaksi Dial-Etika.
Untuk kelembagaan DKPP
secara internal, sambungnya, jangan
sampai memperbesar birokrasi. Hal
tersebut akan berdampak pada
penumpukan perkara, lamanya antrian
sidang, dan sebagainya.
Pe n g u a t a n e ks te r n a l D K PP
diarahkan dalam konteks koordinasi
antar penyelenggara pemilu, yaitu KPU
dan Bawaslu. Bagaimana pun DKPP
merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam penyelenggaraan
pemilu.
Koordinasi lembaga
penyelen ggara pemilu ke depan
d i l a k u k a n s e c a r a i n te n s i f u n t u k
memastikan kewenangan dan tupoksi.
Tripartit ini menjadi wadah
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membangun integritas dan
profesionalitas penyelenggara pemilu.
“Koordinasi secara intensif ini
sangat diharapkan bisa melihat lebih
jernih untuk mengurai dan memitigasi
masalah terkait etika dan integritas
penyelenggara pemilu,” terang August.
Tidak hanya itu, August juga
menggarisbawahi penguatan DKPP
bisa dilakukan melalui optimalisasi
sanksi atau putusan.
Sanksi atau putusan DKPP harus
menjadi pijakan evaluasi
penyelenggaraan pemilu dalam rangka
peningkatan kualitas pemilu dan
demokrasi di Indonesia.
“Sanksi yang dijatuhkan kepada
penyelenggara pemilu hendaknya
dijadikan dasar evaluasi bagi
penyelenggara pemilu melalui evaluasi,
perbaikan kualitas, dan mekanisme
internal agar potensi pelanggaran tidak
terjadi lagi,” pungkasnya. (Rozak)
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VARIAN SANKSI DKPP
SEBAGAI WARNING
DAN EDUKASI
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam
Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 kembali direvisi.
Sedikitnya ada 17 pasal mengalami perubahan pada revisi kedua ini.
D e w a n K e h o r m a t a n
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
menerbitkan Peraturan DKPP RI
N o m o r 1 Ta h u n 2 0 2 1 Te n t a n g
Perubahan Kedua Atas Peraturan
DKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum.
Peraturan baru ini secara resmi
diundangkan pada 4 Maret 2021 dan
tercatat di Direktorat Jenderal
Pe ra t u ra n Pe r u n d a n g - U n d a n g a n
Kementerian Hukum dan HAM dalam
Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 188.
Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati
mengungkapkan salah satu poin
krusial dalam Peraturan DKPP Nomor 1
Tahun 2021 terkait sanksi. Dalam
peraturan baru ini dijelaskan detail
varian sanksi yang dijatuhkan DKPP.
“Salah satu revisi dalam
Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu ini

mendetailkan sanksi yang pernah
dijatuhkan oleh DKPP,” kata Ida kepada
Redaksi Majalah Dial-Etika.
Dalam peraturan sebelumnya,
pasal mengenai sanksi diatur dalam
Pasal 37 Ayat 4 terkait teguran tertulis
dan pemberhentian tetap. Perubahan
meliputi detail kedua jenis sanksi
tersebut yang tertuang dalam Ayat 4
(huruf) a dan 4 (huruf) b.
Anggota KPU RI periode 2012 –
2017 ini menambahkan, ayat 4 (huruf) a
mengatur ketentuan tentang sanksi
Teguran Tertulis. Sanksi ini terbagai
m e n j a d i t i g a j e n i s s a n ks i , ya k n i
Peringatan, Peringatan Keras, serta
Peringatan Keras Terakhir.
Sedangkan di Ayat 4 (huruf) b
menyebutkan sanksi Pemberhentian
Tetap dibagi menjadi Pemberhentian
sebagai Koordinator Divisi,
Pemberhentian dari Jabatan Ketua,
dan Pemberhentian Tetap.
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“Sanksi ini tidak ada diatur di
undang-undang ini tetapi sudah
menjadi putusan DKPP. Maka putusan
ini kemudian diwadahi dalam
peraturan DKPP yang baru tersebut,”
tegasnya.
Tidak hanya itu, Peraturan DKPP
Nomor 1 Tahun 2021 juga mengatur
perkara dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu,
di tingkat ad hoc.
Koordinator Tenaga Ahli DKPP,
Dr. Firdaus mengatakan terdapat
penambahan menjadi Pasal 9 (huruf) a
yang mengatur penyelenggara pemilu
di tingkat adhoc bisa diadukan ke DKPP
bersamaan/berkelindan
penyelenggara permanen
(kabupaten/kota).
“Jadi kalau dia (ad hoc, red.)
diadukan bersama penyelenggara
permanen bisa diperiksa atau disidang
oleh DKPP,” tambahnya.
Pasal yang mengatur
penyelenggara pemilu ad hoc sudah
m e n g a l a m i d u a ka l i p e r u b a h a n .
Per tama, dalam Peraturan DKPP
Nomor 2 Tahun 2019 serta dalam
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2019, kata Firdaus, disebutkan
bahwa dugaan pelanggaran kode etik
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yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu ad hoc akan ditangani oleh
atasannya langsung, yaitu KPU/KIP
atau Bawaslu/Panwaslih
Kabupaten/Kota.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(Untirta) ini menambahkan untuk
penyelenggara ad hoc luar negeri oleh
D K PP s e te l a h m e l a l u i k l a ri ﬁ ka s i
atasanya KPU atau Bawaslu.
Sementara itu, terkait varian
sanksi diatur dalam Peraturan DKPP
Nomor 1 Tahun 2021 dimaksudkan
sebagai peringatan bagi
penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut
juga memiliki dimensi edukasi.
“ Va r i a n s a n k s i i n i s e b a g a i
warning sekaligus pendidikan bagi
penyelenggara. Dimensi edukasinya
sangat kental,” sambungnya.
Perubahan Pedoman Beracara
dimaksudkan untuk penyesuaian
dengan kebutuhan. Menurut Firdaus,
terdapat situasi-situasi penegakan
kode etik yang tidak terjangkau oleh
peraturan sebelumnya.
“Peraturan ini perlu
pengadaptasian karena ada situasi
penegakan kode etik yang tidak
terjangkau oleh peraturan
sebelumnya,” pungkas Firdaus. (Rozak)
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Pilkada 2020

390 Aduan Masuk,
199 Disidangkan

Pedoman
Beracara
Kode
Etik 2020
Penyelenggara
Pemilu
tertuang
dalam
Pilkada
serentak
Tahun
merupakan
pesta yang
demokrasi
bersejarah
Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 kembali direvisi.
bagi Indonesia. Bagaimana tidak, perhelatan Pilkada 2020 diadakan di
Sedikitnya ada 17 pasal mengalami perubahan pada revisi kedua ini.
tengah kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan hampir seluruh tahapan
Pilkada 2020 pun sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya.
Namun, kondisi pandemi tak
menghalangi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam
menegakkan kode etik penyelenggara
pemilu (KEPP) untuk dugaan
pelanggaran yang terjadi selama
tahapan Pilkada 2020.
Secara keseluruhan, DKPP telah
menerima 390 aduan terkait Pilkada
2020. Pada 2020, DKPP menerima 164
aduan dan pada tahun 2021 ini aduan
yang diterima terkait Pilkada 2020
mencapai 226 aduan (data per 11 Juni
2021).
Dari 390 aduan yang masuk,
aduan tertinggi adalah terkait
pelaksanaan kampanye yang
mencapai 84 aduan.
Selanjutnya, aduan terbanyak kedua
yang masuk ke DKPP adalah terkait
penetapan pasangan calon (paslon)
yang mencapai 47 aduan.
Peringkat ketiga adalah aduan
terkait pemenuhan persyaratan

dukungan paslon perseorangan yang
berjumlah 44 aduan.
Sedangkan peringkat ke-4 dan
ke-5 adalah pelaksanaan pemungutan
suara (41 aduan) dan veriﬁkasi
persyaratan pencalonan dan syarat
calon (35 aduan).
Lima jenis aduan di atas
berjumlah 251 aduan atau lebih dari 64
% dari jumlah keseluruhan aduan
menyangkut Pilkada 2020.
21 Orang Diberhentikan Tetap
Dari 390 aduan yang masuk,
hanya 199 yang diregistrasi sebagai
perkara di DKPP. Jumlah perkara ini
masih terbagi dua sesi, yaitu tahun 2020
( 112 perkara) dan tahun 2021 (87
perkara). Dari seluruh jumlah perkara
tersebut melibatkan 841 Teradu.
21 orang (2,5%) di antaranya
mendapat sanksi Pemberhentian Tetap
dari DKPP, yang terbagi dua periode
yaitu tahun 2020 (20 Teradu) dan 2021 (1
Teradu).
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Terkait Pilkada 2020, satu orang (0,12%)
mendapat sanksi Pemberhentian
Sementara dari DKPP. Sanksi ini
dijatuhkan pada tahun 2021.
Sanksi terbanyak adalah Teguran
Tertulis (Peringatan), yaitu mencapai
287 Teradu (34,13%) dari 841 total
Teradu. 163 teguran tertulis dijatuhkan

pada tahun 2020 dan sisanya
dikeluarkan pada tahun 2021.
S e m e n t a ra , te rd a p a t 5 2 2 Te ra d u
(62,07%) yang dipulihkan nama baiknya
atau mendapat Rehabilitasi dari DKPP
karena terbukti melanggar kode etik
penyelenggara pemilu pada tahapan
Pilkada serentak 2020. (Wildan)

DATA PUTUSAN
PERKARA PILKADA 2020
(PER 11 JUNI 2021)

GRAFIK PUTUSAN
PERKARA PILKADA 2020
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Keterangan:
TT Teguran Tertulis

PS Pemberhentian Sementara
PDJ Pemberhentian Dari Jabatan
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PT Pemberhentian Tetap
R Rehabilitasi
TAP Ketetapan

MIMBAR Etika

Ketua DKPP:

KAMI TIDAK
INGIN DITAKUTI
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
DKPP tercatat dalam sejarah sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara
pemilu pertama di dunia. Usianya kini sudah sembilan tahun, sudah ribuan
pengaduan diterima dan sidang digelar.
Begitu pula dengan jumlah penyelenggara pemilu yang mendapatkan
sanksi, tidak sedikit jumlahnya. Lantas bagaimana Ketua DKPP, Prof.
Muhammad mereﬂeksikan kehadiran sembilan tahun DKPP? Apa
tantangan DKPP ke depan?
Berikut wawancara redaksi Majalah Dial-Etika dengan Prof. Muhammad.
Dial-Etika (D): Bagaimana Anda
mereﬂeksikan perjalanan sembilan
tahun DKPP, mulai dari 2012 sampai
d e n g a n
s a a t
i n i ?
Muhammad (M): Sembilan tahun
untuk satu lembaga negara
hitungannya relatif muda, tetapi
alhamdulillah kita sudah melihat
bagaimana persepsi publik yang
melihat DKPP seperti lembaga yang

sudah lama berdiri. Bisa diterima
keberadaannya, bisa dilihat prestasi
dan kinerjanya, baik di antara sesama
penyelenggara maupun bagi
masyarakat luas.

Di antara sesama penyelenggara,
DKPP dinilai lembaga yang bisa
mengawasi atau mengontrol kode
etik penyelenggara pemilu. Kita
sebenarnya tidak berharap DKPP ini
sebagai lembaga yang ditakuti,
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terkesan seram, menghalang-halangi
kreatiﬁtas penyelenggara, tidak seperti
itu.
Tidak ada sedikit pun ketika lembaga
ini digagas oleh lembaga pembuat
undang-undang yang tujuannya untuk
mencari-cari kesalahan penyelenggara.
D K PP h a d i r s e m a t a - m a t a u n t u k
memastikan proses dan hasil pemilu
dan pilkada kita benar-benar berasal
dan berakhir dalam kategori pemilu
berkualitas dan berintegritas, itu adalah
tujuan besar lembaga DKPP lahir.
D: Di usia yang ke-9, DKPP tak lepas
dari kritik dari berbagai pihak.
Bagaimana Anda menilainya?
M: Dalam prosesnya, tentu ada pro dan
kontra terhadap kinerja dan putusan
DKPP. Kami melihat itu sebagai upayaupaya perbaikan terhadap lembaga ini.
DKPP ini terbuka untuk mendapatkan
masukan, kritikan sepanjan g itu
sifatnya untuk memperbaiki kinerja
dan pelaksanaan tupoksi dari DKPP.
Sebagai lembaga publik, DKPP sangat
welcome dengan kritikan dan masukan
sepanjang untuk perbaikan ke depan,
baik itu di era Prof. Jimly, Pak Harjono,
dan saya. Kami bertujuh selalu
menerimanya, karena bagian dari
transparansi lembaga.
Misalnya saja terkait sidang, kita buka
secara langsung. Sehingga publik di
mana saja bisa menilai fakta-fakta
sidang, dan lainnya. Ini juga sekaligus
menepis bahwa DKPP itu menerapkan
like atau dislike terhadap
penyelenggara, putusan yang berdasar
tekanan, dan-lain-lain. Makanya kita
buka (sidang, red.) kecuali untuk kasus
asusila atau yang ada kaitannya
dengan kemanusiaan kita laksanakan
tertutup.
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D: Bagaimana awareness atau
kepedulian ser ta pemahaman
masyarakat terhadap DKPP?
M: Sampai saat ini beberapa bagian
masyarakat belum terlalu memahami
apa sih kewenangan DKPP. Buktinya
kalau perhelatan pilkada itu jumlah
aduan ke DKPP melebihi ke Mahkamah
K o n s t i t u s i . Te r n y a t a s e b a g a i a n
pengadu menganggap, menilai, dan
meyakini bahwa DKPP bisa mengoreksi
dan mengubah hasil pilkada, ini
pemahaman yang harus diluruskan.
DKPP tidak ada kewenangan untuk
mengintervensi tupoksi wilayah KPU
maupun Bawaslu. Kita tegak lurus pada
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
yaitu memeriksa, menilai dan
menegakan kode etik penyelenggara
pemilu.
Kalau dalam putusaan kode etik itu
ternyata direct atau indirect dengan
hasil pilkada, itu bagian dari upaya
menghadirkan proses pilkada yang
berintegritas secara tidak langsung
seperti putusan MK.
D: PR untuk sosialisasi pemahaman
terkait tugas pokok dan fungsi DKPP
kepada masyarakat yang bukan dari
penyelenggara pemilu?
M: Sampai dengan sidang dugaan
pelanggaran kode etik terkait Pilkada
2020 yang kami bertujuh pimpin
dengan TPD, masih banyak yang
petitum-nya membatalkan putusan
KPU, membatalkan putusan pilkada. Ini
kan contoh bahwa masyarakat masih
belum memahami tugas, fungsi, dan
kewenangan DKPP karena secara
vulgar meminta seperti itu.
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Ini menjadi tantangan atau PR menjadi
kami semua di DKPP untuk lebih masif
melakukan sosialisasi baik melalui
media yang dimiliki DKPP maupun
program kegiatan lainnya untuk
memberikan pemahaman yang tepat
terkait tugas, fungsi, dan kewenangan
DKPP tersebut.
D: PR untuk sosialisasi pemahaman
terkait tugas pokok dan fungsi DKPP
kepada masyarakat yang bukan dari
penyelenggara pemilu?
M: Sampai dengan sidang dugaan
pelanggaran kode etik terkait Pilkada
2020 yang kami bertujuh pimpin
dengan TPD, masih banyak yang
petitum-nya membatalkan putusan
KPU, membatalkan putusan pilkada. Ini
kan contoh bahwa masyarakat masih
belum memahami tugas, fungsi, dan
kewenangan DKPP karena secara
vulgar meminta seperti itu.
Ini menjadi tantangan atau PR menjadi
kami semua di DKPP untuk lebih masif
melakukan sosialisasi baik melalui
media yang dimiliki DKPP maupun
program kegiatan lainnya untuk
memberikan pemahaman yang tepat
terkait tugas, fungsi, dan kewenangan
DKPP tersebut.
D: Saat ini tidak ada revisi UU Nomor 7
Tahun 2017 yang menaungi DKPP.
Apa kondisi DKPP saat ini sudah ideal
bagi Anda?
M: DKPP dalam pemaknaan mayoritas
orang adalah lembaga peradilan etik.
Sifat peradilan itu di mana-mana harus
independen, tidak hanya lembaga,
tetapi juga SDM, perangkat, anggaran,
dan organisasinya.
Kita lihat MK, Mahkamah Agung,
sangat independen, tidak terkait dan

terpengaruh dengan label eksekutif
maupun legislatif. Ke depan lembaga
ini harus dirancang,dibuat menjadi
peradilan etik yang independen.
Saya berharap suatu saat pembuat UU
itu bisa menguatkan peran dan posisi
struktur DKPP ini sebagai lembaga
peradilan yang mandiri. Dampak
positif nya adalah penguatan dan
efektiﬁtas fungsi dan wewenang DKPP,
tentu akan beda jika DKPP benar-benar
mandiri, independen secara
keseluruhan sesuai dengan prinsip
organisasi modern dibanding jika
masih menjadi bagian dari
kementerian seperti sekarang.
D: Kepemimpinan Anda tersisa satu
tahun lagi. Apa yang akan
dimaksimalkan dalam setahun ke
depan?
M: Insya Allah tahun ini kita akan
menguatkan serta mempersiapkan
SDM yang ada di DKPP mulai dari
Drafter, Tenaga Ahli, dan Sekretariat
D K P P s u p a ya k u a l i t a s D K P P i t u
semakin baik, sampai kami mengakhiri
pengabdian.
M a h ko t a l e m b a g a D K P P a d a l a h
putusan, selalu kami tekankan dan
sampaikan itu. Maka kita harus
menggerakan daya upaya,
kemampuan, dan komitmen agar
kualitas putusan kita semakin baik dari
segi ketajaman dalam mengungkap
fakta, mengurai alat bukti, dan
menyiapkan dokumen putusan. Ini
akan difokuskan dalam sisa masa
jabatan kami, terus akan menjadi
komitmen kami.
Kemudian bagaimana pentingnya
membumikan etika penyelenggara
pemilu, tidak hanya kepada jajaran KPU
dan Bawaslu, tetapi juga kepada
m a s y a r a k a t .
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Bahwa melaksanakan, mengelola, dan
mengawal pemilu di Indonesia, yang
sangat kompleks dan dicap ribet itu,
tidak cukup hanya dengan
kemampuan manajemen atau tata
kelola saja, tetapi juga dengan kode etik
yang disinergikan dengan
profesionalitas dan integritas sebagai
penguat.
D: DKPP tengah merancang IKEPP
(Indeks Kode Etik Penyelenggara
Pemilu), bisa diceritakan prosesnya?
M: IKEPP ini disusun atau didesain
bertujuan sebagai informasi awal
kepada seluruh stakeholder tentang
problematika etik yang harus
diselesaikan bersama, tentang peta
kerawanan pelanggaran etik, daerah
mana saja yang rawan berdasarkan
sidang dan putusan DKPP, modusnya
bagaimana, ada yang pelanggaran
yang berulang.
Ini semua dimaksudkan agar tidak
terulang kembali, indeks ini sebagai
early warning sehingga hal-hal yang
kita khawatirkan tidak terjadi dan
terulang karena sudah ada informasi
dalam IKEPP ini. Harapan kami bisa
terwujud sebelum periode kami ini
selesai.

D : A n d a p e r n a h m e n g i n g a t ka n
penyelenggara pemilu untuk tidak
menganggap enteng sanksi
peringatan yang dijatuhkan DKPP.
Bagaimana efektiﬁtas sanksi DKPP
selama ini?
M: Tujuan dan harapan kita, sanksi ini
b u k a n i t u m e n g h u k u m . Te t a p i
penyelenggara pemilu harus benarbenar peduli dan tahu dengan
kewenangan yang sangat terhormat

36

Vol.4, No.6

MAJALAH

DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

ini. Kalau menghukum itu tugasnya
p e n e g a k h u ku m , m e m e n j a ra ka n
orang, memidanakan orang, itu kerja
dan tujuan penegak hukum supaya
jera.
Ada kesamaan, tetapi gongnya bukan
di situ, kita inginkan penyelenggara itu
menyadari betapa mulianya
kewenangan yang diemban sebagai
penyeleggara. Kita ingin
mengingatkan bahwa penyelenggara
ini adalah orang-orang pilihan dari
proses seleksi yang ketat, maka jangan
sia-siakan kesempatan itu.
Jadi sanksi peringatan itu jangan
dianggap biasa saja, itu ada berarti ada
problem etik di situ, penyelenggara
harus sadar,
mengor
eksi diri, dan
ber
benah agar lebih
be
rhati-hati. Sanski
eti
k ini jangan
dil
ihat berat atau
tid
aknya, karena
disi
tu sudah pasti
ada
pelanggaran
etik.
(Rozak)
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INTEGRITAS
HARGA

MATI
MATI

Dr. Alﬁtra Salamm, APU

Dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) yang digelar DKPP pada
pertengahan November 2020, Ketua DKPP, Prof. Muhammad meresmikan
sebuah slogan untuk DKPP.
Slogan tersebut berbunyi “Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu”.
“Saya kira ini (Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu) sangat bagus,
setuju sekali, tidak perlu diputuskan di pleno. Konsep, nilai, dan gagasan yang
sangat mumpuni dengan pilihan diksi yang tepat,” ujar Muhammad kala itu.
Slogan ini sendiri dicetuskan oleh Anggota DKPP, Dr. Alﬁtra Salamm, APU.
Menurut Alﬁtra, integritas adalah sesuatu yang sangat penting bagi
penyelenggara pemilu.
DKPP sendiri meyakini bahwa untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas
harus diawali oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dengan
demikian, slogan tersebut dirasa sangat tepat untuk diaplikasikan dalam
keseharian penyelenggara pemilu.
Alﬁtra pun menjelaskan tentang slogan tersebut saat ditemui Redaksi DialEtika di ruang kerjanya, pada akhir Mei 2021. Berikut petikan wawancaranya.
Dial-ETIKA (D): Apa latar belakang
tercetusnya slogan "Integritas, Gaya
Hidup Penyelenggara Pemilu"?
Alﬁtra (A): Jadi salah satu persoalan
yang serius bagi penyelenggara pemilu
adalah integritas. Hanya saja, integritas
itu tidak bisa diuji melalui veriﬁkasi

atau apapun juga. Integritas itu dalam
kehidupan seseorang itu bisa on-off,
kadang-kadang on, kadang-kadang
off. Sehingga betul-betul integritas itu
adalah ujian setiap saat. Integritas itu
tidak mengenal umur tidak mengenal
pengalaman dan tidak mengenal lama
bekerja.

MAJALAH

DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

Vol.4, No.6

37

MIMBAR Etika
Oran g yan g sudah lama bekerja
(sebagai penyelenggara pemilu, red.)
pun bisa tetap jebol integritasnya.
Pelanggaran integritas juga tidak
mengenal gelar, tidak peduli dia S.Ag.
(Sarjana Agama, red.) atau gelar
keagamaan.
Jadi di sinilah menurut saya proses
penghayatan integritas itu harus
ditanamkan oleh semua
penyelenggara. Nah dalam konteks ini
memang integritas ini adalah ujian
setiap detik dan tidak bisa diveriﬁkasi,
bagaimana membuktikan integritas
seseorang.
D: Jadi secara umum Bapak
m e m a n d a n g i n te g r i t a s
penyelenggara pemilu dan atau ASN
masih ada masalah?
A: Saya melihat dari segi level
khususnya administrasi sekertariatan
ini lebih banyak tantangannya karena
dia berkaitan dengan uang, kinerja, dan
semuanya. Dan dia sudah disumpah
juga kan.
Jadi saya melihat secara materialnya
ada di sekretariat tapi nilai-nilai
utamanya itu harus ada pada pimpinan.
Kalau menurut saya keteladanan itu
penting, kalau keteladanan sudah jelas
dan dipraktekkan, saya kira orang akan
mengikutinya.
Dan keteladanan itulah yang akan jadi
contoh bagi semuanya. Pendidikan
melalui keteladanan itu menurut saya
harus dilakukan oleh setiap unit, entah
itu di KPU, Bawaslu atau di mana pun
juga.
D: Apa ada harapan tertentu saat Anda
melontarkan slogan DPP?
A: Saya kira perlu ada pedoman dalam
proses, apakah itu rekrutmen, kinerja,
penilaian, itu sudah mengarah lebih
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baik. Mungkin perlu juga pekerja yang
berintegritas siapa, kalau perlu diberi
tahu tiap minggu atau tiap bulan
diumumkan seperti di rumah makan
kan ada pengumuman pekerja terbaik
secara periodik.
Kalau itu bisa jalan nanti bisa menjadi
lebih baik . Yang jelas harus ada
gerakan, jangan hanya diucapkan, tapi
harus ada aktivitas-aktivitas yang
menguji orang itu melalui sanksi dan
reward.
D: Apa perkara integritas yang paling
menarik selama Anda menjadi
Anggota DKPP?
A: Integritas itu tentunya godaangodaan Apakah itu pemihakan, baik
pemihakan secara batin maupun
materil, itu ada kan. Yang menurut saya
paling menonjol adalah keberpihakan,
kalau money politic sih sudah pasti
(pelanggaran berat integritas, red.).
Tapi ada hal-hal yang menurut saya
secara verbal kelihatan. Misalnya
muncul kegamangan dalam diri KPU
karena calon kepala daerahnya adalah
tokoh yang punya nama atau jabatan.
Nah rasa keagamaan itu adalah ciri-ciri
keberpihakan, apalagi kegamangan
terhadap petahana. Ini juga kelihatan
dalam artian ada laporan diklariﬁkasi
tapi menyatakan tidak memenuhi
syarat atau tidak terbukti.
Nah yang kayak gini jadi saya melihat
ini memang sulit dan itu bisa
"dipermainkan" seperti memainkan
pasal tertentu untuk memudahkan
veriﬁkasi calon, misalnya.Menurut saya
kegamangan untuk berpihak kepada
salah satu peserta, apakah itu caleg
atau calon Bupati, itu masih menonjol
dan terkadang itu susah dibuktikan
tapi orang bisa melihat dengan kasat
mata.
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Ko k p ro s e s nya l a m a a t a u d a l a m
veriﬁkasinya salah satu unsurnya
hilang. Itu menurut saya yang paling
nyata.
D: Pemupukan seperti apa yang harus
d i l a ku ka n u n t u k m e n i n g ka t ka n
integritas penyelenggara pemilu?
A: Kalau pemupukan itu konkretnya,
pemimpin tidak pandang bulu, dalam
artian sekecil apapun juga
kesalahannya harus diketahui, harus
diberitahu, dan harus diberi sanksi.
Nah sanksi-sanksi itu yang menurut
saya kadangkala ada yang dilakukan
dan ada yang tidak. Tetapi kita juga
harus memberikan apresiasi kepada
orang, perlu ada tokoh yang dapat
dijadikan simbol integritas. Contohnya
itu seperti Munir yang menjadi simbol
dalam penegakkan HAM.
Jadi pertama sanksi yang tegas sebagai
proses edukasi. Kedua harus ada
reward kepada orang yang betul-betul
melaksanakan integritasnya. Dan yang
ketiga adalah keteladanan dari
pemimpin, pemimpin itu harus
memberi sanksi dan contoh ketegasan.
Saya berharap ada whistleblower
secara internal, enggak ada masalah
dan dia harus dilindungi. Kalau dengan
cara-cara seperti itu Saya kira
persoalan-persoalan integritas lambat
laun pasti akan lebih bagus.
Tentunya pendekatan-pendekatan lain
juga harus dilakukan, seperti
pendekatan agama contohnya. Semua
agama akan mengajarkan hal baik. Tapi
secara umum, saya kira keteladanan itu
penting.
D: Apa tidak cukup dengan pakta
integritas?
A: Saya masih belum melihat

efektivitasnya, pakta itu lebih banyak
formalitas dan simbolis.
Menurut saya harus diperkuat dengan
SOP yang jelas, prosedurnya seperti
apa. Kemudian sistem audit kinerjanya
seperti apa.
Kalau pakta tidak diuraikan, hanya
gelonggongan, tanpa bentuk yang
jelas. Saya melihat harus ada regulasi
yang mengatur pakta sehingga orang
tidak melihat pakta sebagai hal abstrak.
Saya kira perlu dijabarkan.
Misalnya, ada reward ketika dia terus
berbuat baik. Saya setuju jika ini
diterapkan karena akan membuat
orang berlomba-lomba untuk
kebaikan.
Tetapi di luar itu, saya masih meyakini
bahwa faktor leadership yang paling
penting karena orang akan melihat
atas kan. Kalau leadership-nya kurang
bagus, ke bawah akan ikut.
Oh dia melakukan ini, tindakannya
tegas, reward-nya jelas.
D: Anda optimis integritas
penyelenggara pemilu semakin baik?
A: Saya masih pesimis kalau integritas
tidak dididik pada level bawah.
D: Apa Anda juga berharap lembaga
penyelenggara pemilu bisa menjadi
role model bagi lembaga negara yang
lain?
A: Salah satu unit kerja yang terukur
etikanya, ya lembaga penyelenggara
pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sekali
lagi saya katakan ini bisa jadi role model
bagi unit-unit yang punya etika.
Sebenarnya PNS kan punya dewan etik
Korpri, tapi enggak pernah jalan.
Semua unit juga punya, cuma
persoalannya dia tertutup, kalau model
kita terbuka. Terbuka untuk umum,
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sanksinya terbuka, jelas. Saya masih
punya harapan kalau DKPP menjadi
role model dan contoh buat semua
lembaga. Semua harus jelas dan tegas.
D: Apa yang menjadi ukuran dalam
aspek etika?
A: Proses dan output-nya jelas
berkualitas. Prosesnya tidak terganggu,
output-nya juga terukur. Bagaimana
kita melakukan output yang jelas tapi
prosesnya nggak jelas? Enggak
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mungkin kan, pasti semrawut.
Nah saya melihat etika ini sebenernya
juga bisa ditopang dengan kultur. Tapi
memang kultur Pancasila kita belum
sampai ke sana.
Kalau mau diukur secara nasional
s e b a g a i ki t a b i s a m e n g g u n a ka n
Pancasila sebagai tolak ukur dari etika.
Lebih kalau mau secara nasional kita
bisa katakan etika Pancasila, harus
dilakukan etika Pancasila. Semoga ini
bisa digali lagi. (Wildan)
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UNTUK PEMILU
BERMARTABAT
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.H.

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis.
Demokrasi yang diawali dari pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang
bermartabat. Dan pemilu yang bermartabat, diawali dari penyelenggara
pemilu yang bermartabat pula. Artinya, proses penyelenggaraan pemilu
hasil akhirnya adalah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dan menyejahterakan masyarakat.
Menurut Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo, tidak mudah untuk
mewujudkan hal tersebut. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai oleh
Redaktur Majalah Dial- Etika DKPP, Diah Dio melalui sambungan telepon
akhir Mei 2021 lalu. Berikut petikan wawancara lengkapnya.
Dial-Etika (D): Selama empat tahun
berkiprah di DKPP, apa yang menjadi
kendala dalam mewujudkan pemilu
bermartabat?
Teguh (T): Rata-rata penyelenggara
pemilu lebih berorientasi pada pikiranpikiran teknis, belum meletakkan pada
pikiran dasar makna kontestasi.
Dalam konteks bernegara, NKRI ini kan
komitmen politik, satu nusa, satu
bangsa, satu bahasa, satu tanah air.
Berkontestasi tetapi mempunyai
pijakan nilai. Jika para penyelenggara
dikuatkan, berpegang pada prinsip

etika, maka penyelenggara pemilu
akan memartabatkan peserta pemilu
dan pasangan peserta pemilu, tidak
curang, berlaku adil, tidak
mengganggu suara, serta menghargai
h a k- h a k p e m i l i h . B e r ko n te s t a s i
berdasarkan nilai-nilai ketuhanan,
menjunjung tinggi nilai demokrasi.
J a d i b e rko n te s t a s i u n t u k s o c i a l
welfare. Perlu kerja keras untuk
membangun pijakan keﬁlsafatan
pemilu. Kita sedang membangun
keselamatan bangsa, artinya kita boleh
berkontestasi tetapi NKRI tetap utuh,
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caranya dengan menanamkan nilainilai ﬁlsafat pemilu menjadi fondasi
pemilu bermartabat. Jadi
penyelenggara pemilu berpijak diri di
atas ﬁlsafat pemilu. Supaya membumi
caranya kita melakukan internalisasi,
komunikasi, dan sosialisasi.
D: Menurut Prof. Teguh, apa kontribusi
DKPP dalam sembilan tahun
keberadaannya?
T: Untuk membangun kepemiluan kita
harus punya fondasi dan fondasi itu
adalah ﬁlsafat pemilu. DKPP punya
satu core atau tugas besar yaitu
membangun pijakan nilai ﬁlsafat
pemilu untuk terwujudnya pemilu
bermartabat. Salah satu subcore-nya
yaitu penegakan kode etik, sosiologi
etik, sosialisasi, dan bimbingan
teknis. Mengubah mindset
penyelenggara pemilu
dari teknis ke etik itu
sulit, yang selalu
teringat di benak
penyelenggara
adalah integritas,
padahal menurut
saya, integritras
sudah selesai dengan
b e r a k h i r n y a
Lembaga Pemilihan
Umum (LPU).
Setelah lima kali
pemilu, integritas
saja tidak cukup
harus ditingkatkan ke
m a r t a b a t .
Bermar tabat ar tinya
memberikan nilai pada
kejujuran, keadilan, nilai
Pancasila. Martabat adalah
digniﬁed yakni nilai yang
tertinggi.
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D: Apa cita-cita besar Prof. Teguh?
T: Membangun peradaban yang
b e r b a s i s ke a d i l a n b e r m a r t a b a t ,
peradaban itu ada masalah hukum di
dalamnya. Peradaban adalah nilai-nilai
yang tertinggi dalam kemanusiaan,
nilai yang mulia, nilai yang tertinggi.
Dalam Pancasila 'beradab' masuk
dalam sila ke-2, setelah Ketuhanan
yang
Maha Esa.

MIMBAR Etika
Melalui Teori Keadilan Bermartabat
yang saya gagas, teori ini luas tidak
hanya diterapkan dalam pemilu saja.
Keadilan bermartabat adalah
bagaimana hukum itu memanusiakan
manusia baik dalam bidang sosial,
politik, ekonomi, pergaulan. Jadi lebih
luas dari sekadar pemilu bermartabat
karena keadilan bermartabat bisa
diterapkan di semua lini kehidupan.
Pemilu bermartabat hanya sebagian
kecil dari teori keadilan bermartabat.
Saya tetap konsisten melakukan
diseminasi melalui ruang akademis
karena saya adalah dosen.
D: Apa pesan Prof. Teguh khususnya
untuk pembentuk undang-undang?
T: Pembuat undang-undang harus
lebih peka. Carilah litetarur yang up to
date, modern, paling aktual untuk
membuat naskah akademis undangundang pemilu. Buku-buku saya salah
satunya ﬁlsafat Pemilu dapat dipakai
sebagai referensi. Saya membedakan
antara asas pemilu, luber jurdil dengan
prinsip pemilu. Prinsip Pemilu itu harus
berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Ada
11 prinsip pemilu, tapi belum ada nilainilai Pancasila di dalamnya.
D: Apa yang akan Prof. Teguh lakukan
hingga berakhirnya masa bakti DKPP
periode 2017-2021, Juni tahun depan?

T: Saya tetap konsisten terhadap citacita besar saya yaitu meletakkan
pijakan keﬁlsafatan pemilu. Jika tidak,
ya kita akan tambal sulam. Sejak awal
rekrutmen penyelenggara pemilu,
mereka dengan berbagai latar
belakang yang berbeda, bimtek pun
hanya berapa bulan saja. Tetapi dengan
berpijak pada pemikiran ﬁlsafat pemilu
itulah nanti pasti terwujud suatu
penyelenggara pemilu yang
berkualitas.
Penyelenggara pemilu yang
diutamakan adalah 'trust' atau
kepercayaan. Jika penyelenggara
pemilu hancur kepercayaannya, maka
lembaga independen yang dibentuk
pasca reformasi ini tidak ada
maknanya.
Membangun gedung pencakar langit
harus dimulai memulai dengan
membangun fondasinya terlebih dulu.
Belum dimulai sudah ada yang
mengatakan bahwa ﬁlsafat pemilu
hanya ada di awang-awang. Filsafat
pemilu ini fondasi yang harus lebih dulu
dibangun supaya di atasnya berdiri
penyelenggara pemilu yang berpijak
pada ﬁlsafat pemilu, nilai-nilai
Pancasila. Dengan demikian kontestasi
yang bermar tabat pada akhirnya
b e r t u j u a n ke pa d a ke s e j a h te ra a n
masyarakat. (***)
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SISTEM INFORMASI
HARUS TERINTEGRASI
Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.
Medio Oktober 2020, Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati, SH., MH., pernah
mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu akan memiliki PR bersama
selepas perhelatan Pilkada 2020. PR yang dimaksud adalah pengawalan
terhadap jalannya pembaruan hukum pemilu dalam pembahasan perubahan
Undang-undang Pemilu, khususnya desain kelembagaan penyelenggara
pemilu.
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat untuk
mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dengan demikian, tidak ada
perubahan aturan yang menjadi dasar perhelatan Pemilu 2024.
Sejumlah pihak menengarai beban penyelenggara pada Pemilu 2024
akan berlipat. Sebab, tiga jenis Pemilu, yakni pileg dan pilpres serta pilkada
dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama.
Dijumpai Redaktur Majalah Dialetika DKPP, Diah Dio di ruangannya usai
sidang pembacaan putusan, Rabu (2/6/2021), Ida menjawab sejumlah
pertanyaan terkait dinamika ini juga. Berikut petikan wawacara lengkapnya.
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MIMBAR Etika
Dial-Etika (D): Apa yang harus
d i s i a p ka n D K PP u n t u k
mengantisipasi potensi
membanjirnya aduan terkait
pelanggaran kode etik yang
disebabkan keserentakan pemilu?
Ida (I): Pembentuk undang-undang,
yakni DPR bersama pemerintah telah
mengambil keputusan politik untuk
tidak melakukan revisi, maka tugas
penyelenggara pemilu sebagai
pelaksana undang-undang adalah
mempersiapkan tata kelola pemilu
yang lebih baik di masa yang akan
datang.
Dalam pandangan saya, karena tidak
a d a p e r u ba h a n u n d a n g - u n d a n g ,
penyelenggara sudah paham problem
teknis Pemilu 2019 yang akan menjadi
pengalaman berharga dan modal sosial
m e n u j u Pe m i l u 2 0 24 a g a r t i d a k
mengulang problem yang sama. Jadi
j i k a ko n s t r u ks i h u k u m n ya t i d a k
berubah, maka persoalannya sudah
bisa diprediksi dan bisa diantisipasi
pada tahap pra pemilu ini.
M a k a s a n g a t m u n g k i n p ro b l e m ,
sengketa hukum, dan sengketa etik
justru akan lebih kecil karena
penyelenggara pemilu sudah tahu
potensi masalah regulasi dan aspek
teknis Pemilu 2019 sehingga
diantisipasi dan dipersiapkan problem
solving-nya untuk Pemilu yang akan
datang.
Demikian juga dengan Pilkada. Jadi
menurut saya justru kekhawatiran
tentang sengketa itu kemungkinan
justru akan lebih kecil karena
penyelenggara sudah memahami
regulasi dan potensi masalahnya.
D: Akankah permasalahan Pemilu
2019 berulang lagi pada Pemilu 2024?

I: Sudah pasti akan berulang karena
re g u l a s i n ya t i d a k b e r u b a h . S o a l
tahapan pemilu yang simultan antara
pileg, pilpres dengan pilkada
problemnya akan sama.
Permasalahan itu yang sudah dapat
diprediksikan, dideteksi oleh
penyelenggara sehingga dapat
diantisipasi. Semua sudah tahu, baik
penyelenggaranya, calon-calon peserta
pemilunya, kemudian pemangku
kepentingan utama pemilu.
Oleh karena itu, saya mengapresiasi
gagasan DPR membentuk tim kerja
bersama untuk mempersiapkan
Pemilu 2024. Masing-masing lembaga
sebagai anggota tim dapat
memberikan kontribusi sesuai base on
practices baik dari sisi administrasi
pemerintahan, hukum, aspek teknis
penyelenggaraan, maupun potensi
konﬂiknya. Sangat tepat
momentumnya dibahas sejak awal
oleh penyelenggara pemilu bersama
DPR dan pemerintah untuk
meminimalkan persoalan.
D : B a g a i m a n a d e s a i n l e m ba g a
p e n e g a k ko d e e t i k ya n g i d ea l
menurut Anda?
I: Lembaga penegak kode etik saat ini
menurut saya sudah ideal, lembaga
p e n e g a k e t i k ya n g m e m b a n g u n
manajemen peradilan terbuka,
t r a n s p a r a n , a ku n t a b e l , d a n b i s a
menjadi role model bagi lembagalembaga negara lainnya.
Kelembagaan DKPP sudah paling ideal
dari sisi rancang bangun dan bahkan
bisa menjadi role model. Sejak DKPP
periode pertama (2021-2017) sampai
dengan sekarang kelembagaannya
tidak berubah bahwa DKPP adalah
peradilan etik.
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Hanya struktur kelembagaannya saja
mengalami perubahan khususnya
sekretariat sebagai supporting system,
semula dalam satu kesatuan
manajemen dengan Sekretariat
Bawaslu sekarang berubah di
Sekretariat Jenderal Kemendagri.
Terkait penataan sekretariat mulai dari
Kepala Biro Administrasi DKPP di
bawah Sekretariat Jenderal Bawaslu
berubah menjadi Sekretaris. Kemudian
ada perubahan lagi setelah Sekretaris
DKPP menjadi Sekjen KPU. Saya kira
dinamika kelembagaan seperti ini
tidak hanya dialami oleh di DKPP
tapi dialami juga oleh instansi
lain.
Aspek teknis ini yang harus
cepat diadaptasi, jika ada
kekosongan jabatan struktural
agar bisa dilengkapi, karena
ketidaklengkapan sumber
daya manusia untuk mengisi
jabatan-jabatan struktural
i n i
b i s a
j u g a
mempengaruhi kinerja
DKPP.
Meskipun ada situasi
s t r u k t u r d a n
pergantian sumber
d aya m a n u s i a d i
sekretariat, DKPP
tetap bekerja
m e m b e r i
pelayanan
kepada para
p e n c a r i
keadilan. Untuk
i t u
s a y a
mengapresiasi
kerja baik
Sekretariat
DKPP merkipun
terjadi masa
transisi namun
tidak surut
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semangat untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik sehingga kredibilitas
DKPP tetap terjaga dalam
melaksanakan mandat undangundang.
D: Apa DKPP sudah pernah
menggagas bahwa peserta pemilu
juga harus pada kode etik?
I: Pada periode pertama, pernah
disampaikan gagasan penegakan etik
itu tidak hanya berlaku bagi
penyelenggara tetapi bagi
peserta. Tetapi, sekali lagi
situasi saat ini belum
memungkinkan dilakukan
perubahan UU.
Namun hal ini justru
menjadi tantangan DKPP
untuk menangani perkara
secara holistik, artinya
D K P P d a l a m
m e l a k u k a n
pemperiksaan
perkara tidak
berorientasi
menemukan ada
atau tidak adanya
pelanggaran
e t i k a o l e h
penyelenggara
Pemilu tapi
bagaimana setiap
perkara yang
ditangani oleh DKPP
m e m p u n y a i
kontribusi untuk
m e m p e r k u a t
k e l e m b a g a a n
penyelenggara pemilu
dan kelembagaan
demokrasi meliputi
partai politik, peserta
pemilu dan stakeholder
utama lainnya.
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D: Menurut Anda apa beda
problematika DKPP periode pertama
dan DKPP periode kedua?

D: Bagaimana Anda melihat dan
menilai kepetuhan etik para
penyelenggara saat ini?

I: DKPP periode pertama telah
meletakkan fondasi pemeriksaan
pelanggaran etika secara transparan
dan akuntabel. Setiap periode memiliki
p a ra d i g m a ya n g b e rb e d a d a l a m
melihat dimensi pelanggaran etika dan
attitude penyelenggara pemilu.
Penerapan norma etika penyelengga
pemilu hendaknya tidak hanya dibatasi
oleh tahapan penyelenggaraan, sikap
dan tindakan diluar tahapan
penyelenggaraan pun harus dilihat
sebagai bagian dari nilai-nilai etika
penyelenggara Pemilu.
Sebagai pejabat publik, ada tuntutan
dari masyarakat bahwa pejabat itu
harus bisa menjadi role model, menjadi
jadi panutan, menjadi contoh.
Sehingga setiap tindak tanduknya akan
menjadi panutan dan dia tidak bisa
dibiarkan menyalahgunakan
kekuasaan, kewenangan untuk
melakukan intimidasi, atau kekerasan
'penetrasi seksual' kepada bawahan.
Tidak boleh relasi kuasa memanfaatkan
ke ku a s a a n u n t u k m e n u n d u k ka n
seksualitas perempuan, ini adalah
kejahatan. Kejahatan kemanusiaan
adalah pelanggaran HAM.
Hal ini harus dilihat dari spektrum yang
lebih luas bahwa penyelenggara
pemilu tidak hanya dilihat dari
pelaksanaan teknis pemilu saja, tetapi
juga bagaimana sebagai sosok
pemimpin yang memberikan
perlindungan kepada bawahannya,
memberikan contoh pada lingkungan
sosialnya.
Menjadi pejabat publik itu tidak ringan.
Jika tidak kuat ya ndak usah menjadi
pejabat publik, jadi warga negara biasa
saja.

I: Jika dilihat dari data secara
kuantitatif, saat ini kita harus
mengapresiasi para penyelenggara
karena banyak yang tidak terbukti
melanggar kode etik. Dan yang terbukti
melanggar kode etik itu bukan karena
pelanggaran yang berat misalnya
mendistorsi hasil pemilu yang menjadi
nilai tertinggi dalam menjaga integritas
proses dan hasil pemilu, tetapi lebih
karena lebih kepada persoalan
profesionalitas.
Persoalan profesionalitas tidak bisa
semua dibebankan kepada
penyelenggara karena jika kita
memahami siklus pemilu ada tahapan
pra, pelaksanaan, pasca, kemudian
evaluasi kembali ke pra. Dari waktu ke
wa k t u p r o b l e m n ya s a m a , s e l a l u
dihadapkan pada situasi kapan
regulasinya, kapan tahapan
dilaksanakan. Jadi siklusnya belum
berjalan secara normal, masih ada
anomali.
Tentunya ini bukan bermaksud untuk
membenarkan apa yang terjadi yakni
persoalan pelanggaran profesionalitas,
tetapi kita harus melihat persoalan ini
mulai dari hulu ke hilir. Jika
penyelenggara pemilu sudah paham
adanya potensi masalah, maka ada
tanggung jawab moral dan hukum
untuk pencegahan, meminimalkan

potensi masalah dan memberi
solusi teknis pemilu. Menurut saya,
hal ini yang perlu menjadi reﬂeksi
untuk penyelenggaraan pemilu
yang akan datang.
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D: Apa kebijakan pimpinan atau
harapan dalam satu tahun ke
depan?
I: Harapannya DKPP bisa
mengembangkan sistem informasi
yang terintegrasi, tidak hanya
secara internal tetapi juga
bagaimana membangun sistem
informasi penegakan kode etik yang
te r i n te g r a s i d e n g a n K P U d a n
Bawaslu, mengingat sesuai
p e ra t u ra n D K PP p e m e ri ks a a n
dugaan pelanggaran kode etik oleh
Badan ad hoc dilakukan oleh atasan
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langsung pada masing-masing
lembaga KPU dan Bawaslu. Sistem
informasi demikian bermanfaat
bagi KPU dan Bawaslu dalam
melaksanakan tugas seleksi
penyelenggara pemilu di masa yang
akan datang.
Harapannya ini belum terwujud
pada periode yang lalu, tetapi kami
harus tetap optimis bahwa sistem
informasi yang terintegrasi ini dapat
diwujudkan sebagai legacy DKPP
pada periode ini, tentunya didukung
oleh anggaran DKPP. (Diah)

OPINI

Merunut Kembali Praktik
Demokrasi Pancasila
Oleh: Didik Supriyanto
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Yang saya maksud dengan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi
berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Bukan Demokrasi Pancasila versi Orde Baru dengan tujuh landasan
pokoknya. Oleh karena itu, meski istilah Demokrasi Pancasila identik
dengan produk Orde Baru, saya tetap menggunakannya, tentu dengan
pengertian berbeda. Pancasila adalah ideologi terbuka sehingga menjadi
hak setiap warga negara untuk menafsirkannya.
Bukan Barang Asing
Pertanyaan pertama adalah,
apakah Pancasila menganut paham
demokrasi, mengingat Pancasila digali
d a ri b u m i N u s a n t a ra s e d a n g ka n
demokrasi berasal dari Barat?
Pertanyaan ini dijawab tuntas oleh
Mohammad Hatta melalui beberapa
buku maupun pidato dalam sidang
BPUPKI dan PPKI.
Hatta menyebut adanya tiga
praktik politik demokrasi asli Indonesia.
Pertama, rapat desa. Di sini setiap

warga desa dewasa hadir, berbicara
dan mengambil keputusan. Praktik ini
sama dengan sidang ecclesia di negara
kota Athena. Bedanya, ecclesia lebih
sering ambil keputusan berdasarkan
pemungutan suara, sedang rapat desa
lebih sering berdasar mufakat. Kedua,
tradisi pepe atau protes terhadap raja
dengan duduk bersama di alun-alun.
Ketiga, kebiasaan menyingkir
dari daerah kerajaan karena menolak
kekuasaan raja.
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Tiga tradisi asli demokrasi tersebut
mendapat dua pengaruh positif dari
luar. Pertama, oleh ajaran Islam yang
menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi
dalam masyarakat serta persaudaraan
antarmanusia sebagai makhluk Tuhan.
Kedua, paham sosialis Barat, yang
menarik perhatian pemimpin gerakan
ke b a n g s a a n k a r e n a d a s a r - d a s a r
perikemanusiaan. Tiga tradisi asli
ditambah pengaruh ajaran Islam dan
pemikiran Barat, menjadikan
demokrasi bukan konsep asing lagi
bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu
tidak ada satu pun keberatan ketika
para pendiri bangsa merumuskan
Pancasila sebagai dasar negara dan
menempatkan demokrasi sebagai
salah satu silanya.
Memang tidak ada kata
'demokrasi' dalam Pancasila. Tetapi
kata itu kurang lebih sama maknanya
d e n g a n ' k e r a ky a t a n ' d a l a m s i l a
keempat . Dalam sidang BPUPKI,
M u h a m m a d Ya m i n m e l e t a k k a n
'kedaulatan rakyat' sebagai tujuan
kemerdekaan dan 'permusyawaratan'
sebagai salah satu dasar negara.
Soekarno memasukkan prinsip
' m u f a k a t a t a u d e m o k r a s i ', y a n g
kemudian disebut prinsip
' p e r m u s ya wa r a t a n '. P P K I l a l u
merumuskan sila keempat: Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
k e b i j a k s a n a a n d a l a m
permusyawaratan/perwakilan.
Universlitas dan Lokalitas
Per tanyaan kedua adalah,
demokrasi macam apa yang dianut
Pancasila? Pertanyaan ini penting,
sebab, meskipun demokrasi
mengandung nilai-nilai universal,
namun praktiknya tidak sama di semua
tempat. Jika demokrasi diartikan
sebagai pemerintahan rakyat, maka
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p ra k t i k p e m e ri n t a h a n ra kya t i t u
berbeda-beda di setiap negara.
Demokrasi juga mengalami
perkembangan makna dari zaman ke
zaman.
Di tempat asalnya, yakni negara
kota Athena pada abad VI-IV SM,
demokrasi terwujud dalam sidang
ecclesia, di mana semua warga negara
dewasa hadir, berbicara, dan
mengambil keputusan. Jika di Yunani
demokrasi berarti kekuasaan rakyat, di
Romawi semangat yang sama
menghasilkan istilah republik yang
berarti urusan rakyat. Republik Romawi
yang memiliki wilayah seluas Eropa dan
penduduk jutaan jiwa, tidak mungkin
menggelar sidang ecclesia. Rapatrapat umum tetap digelar, tapi
keputusan diambil oleh Senat dan
Konsul.
Setelah mengalami masa
kegelapan selama lima belas abad,
Eropa memasuki zaman Renaisans
abad XV-XVI. Sejak itu para pemikir
Eropa mengenang, membahas, dan
menginterpretasi kisah dan gagasan
para pemikir Romawi dan Yunani,
seperti Cicero, Aristoteles, dan Plato.
M e r e k a m e n g h i d u p k a n ke m b a l i
republik dan demokrasi melalui konsep
sekularisme, liberalisme, dan
konstitusionalisme.
Gagasan-gagasan itulah yang
melahirkan Monarki Konstitusional
Inggris (1689), Kemerdekaan Amerika
Serikat (1776), dan Revolusi Prancis
yang menghasilkan Republik Prancis
( 1 7 8 9 ) . Ko n s t i t u s i o n a l i s m e p a d a
awalnya bertujuan membatasi dan
membagi kekuasaan negara guna
menghindari kesewenangan negara.
Namun upaya tersebut malah berhasil
menemukan demokrasi perwakilan,
sebuah penemuan penting untuk
melanjutkan demokrasi.

OPINI
Dalam demokrasi perwakilan, rakyat
memang tidak bisa langsung terlibat
dalam pengambilan keputusan
layaknya sidang ecclesia, namun
mereka memilih wakil-wakilnya untuk
duduk di badan perwakilan atau
lembaga legislatif melalui pemilu.
Selanjutnya hubungan kekuasaan
antara eksekutif dan legislatif di Inggris
menghasilkan sistem pemerintahan
pa rl e m e n te r, d i A m e ri ka S e ri ka t
melahirkan sistem pemerintahan
presidensial, dan akhirnya di Prancis
menciptakan sistem pemerintahan
semipresidensial atau campuran.
Republik dan Presidensialisme
Sidang BPUPKI dan PPKI
sepakat bahwa kedaulatan rakyat
adalah dasar negara, sehingga tidak
sulit bagi para pendiri bangsa untuk
menetapkan bahwa negara yang
dimerdekakan nanti berbentuk
republik. Ini bukan karena tiadanya raja
yang akan menaungi bekas Hindia
Belanda, melainkan lebih karena
prinsip kerakyatan. Dalam monarki, raja
adalah negara; dalam republik, rakyat
adalah negara. Dalam monarki, kepala
negara (raja) diturunkan berdasarkan
garis keturunan; dalam republik kepala
negara (presiden) dipilih oleh rakyat.
Selanjutnya bentuk negara adalah
kesatuan yang akan memudahkan
penghimpunan Hindia Belanda ke
dalam Indonesia.
Sistem presidensial memang
menjadi pilihan, dengan pertimbangan
bahwa negara besar yang baru
merdeka dan terdiri atas banyak suku
bangsa membutuhkan kepemimpinan
yang kuat sebagai simbol pemersatu
bangsa. Oleh karena itu presiden
adalah kepala negara sekaligus. Namun
ba g i S o e p o m o, p re s i d e n s i a l i s m e
Indonesia tidak boleh menjiplak

presidensialisme Amerika Serikat yang
dilandasi individualisme.
Presidensialisme Indonesia harus
berjiwa khas Indonesia berdasar prinsip
kekeluargaan. Presidensialisme
Indonesia harus dipimpin oleh hikmat
k e b i j a k s a n a a n d a l a m
p e r m u s y a w a r a t a n /p e r w a k i l a n .
Soepomo merekonstruksi Majelis
P e r m u s y a w a r a t a n R a ky a t ( M P R )
sebagai sentral kekuasaan sekaligus
karakter khas demokrasi Indonesia.
MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat
dan merupakan penyelenggara negara
tertinggi.MPR terdiri dari DPR
ditambah Utusan Daerah (UD) dan
Utusan Golongan (UG).
Dengan demikian, maka seluruh
rakyat, seluruh daerah, dan seluruh
golongan mempunyai wakil dalam
MPR. Selaku pemegang kedaulatan
rakyat, pelaksanaan pemerintahan.
Presiden didampingi wakil presiden,
presiden dibantu para menteri. Para
menteri ini diangkat dan
bertanggungjawab kepada presiden.
Mereka adalah partner DPR dalam
menjalankan pemerintahan seharihari. DPR memiliki kedudukan kuat
karena tidak bisa dibubarkan presiden.
Bersama presiden, DPR membentuk
undang-undang dan menetapkan
APBN. Sistem pemerintahan inilah
yang dirumuskan ke dalam UUD 1945
yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Pergeseran dan Pelanggaran
Namun presidensialisme
berdasarkan prinsip kekeluargaan dan
permusyawaratan tersebut tidak
sempat dipraktikkan. Perang
kemerdekaan dan penghindaran atas
tuduhan Belanda bahwa Republik
Indonesia adalah bentukan Jepang,
menyebabkan berlakunya sistem
parlementer sejak 14 November 1945

MAJALAH

DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

Vol.4, No.6

51

OPINI
tanpa didahului perubahan konstitusi.
Sistem parlementer kemudian
diperkuat oleh Konstitusi Republik
Indonesia Serikat dan UUDS 1950.
Gonta-ganti kabinet, bahkan
menyebabkan pemerintahan tidak
stabil. Sedang Dewan Konstituante
hasil Pemilu 1955 juga gagal
menghasilkan konstitusi baru.
P r e s i d e n S o e k a r n o
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959, menetapkan berlakunya kembali
UUD 1945. Namun langkah ini tidak
diikuti pembentukan sistem
presidensial sebagaimana dikehendaki
konstitusi. Soekarno tidak
menyelenggarakan pemilu DPR, lalu
mengisi kursi DPR/MPR atas kehendak
sendiri. Pelanggaran konstitusi terjadi
ketika MPR mengangkat Soekarno
sebagai presiden seumur hidup. Isu
kudeta yang diikuti pembunuhan
sejumlah jenderal, membawa TNI AD ke
tampuk kekuasaan di bawah komando
Jenderal Soeharto. Pada 1966 Presiden
Soekarno jatuh dan berdiri rezim Orde
Baru yang berjanji melaksanakan UUD
1945 secara murni dan konsekuen.
Orde Baru berkembang
bersamaan dengan gelombang
demokrasi ketiga (1974-1990) yang
diawali oleh jatuhnya rezim militer di
P o r t u g a l d a n S p a n y o l . Pr e s i d e n
Soeharto pun mempromosikan
Demokrasi Pancasila berdasarkan
tujuh landasan pokok: (1) Indonesia
merupakan negara berdasarkan
hukum; (2) Negara Indonesia
menganut sistem konstitusional; (3)
MPR adalah pemegang kekuasaan
tertinggi negara; (4) Presiden
merupakan penyelenggara
pemerintahan tertinggi di bawah MPR;
(5) Pengawasan dilakukan DPR; (6)
Menteri negara merupakan pembantu
presiden dan tidak bertanggungjawab
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kepada DPR, dan; (7) Kekuasaan kepala
negara tidak tak terbatas. Tentu saja
tujuh landasan pokok Demokrasi
Pancasila tersebut dirumuskan
berdasarkan UUD 1945. Namun
kenyataannya, Orde Baru
mengembangkan otoriterisme yang
berar ti menyalahi prinsip-prinsip
demokrasi.
Secara tekstual memang tidak
ada pelanggaran konstitusi, namun
praktiknya justru menyalahi cita-cita
pendiri bangsa. Sama dengan
Soekarno, Soeharto juga
melanggengkan kekuasaan. Bedanya,
jika Soekarno diangkat MPR menjadi
presiden seumur hidup, Soeharto
diangkat setiap lima tahun sekali. Hal
i t u d i l a ku ka n d e n g a n m e n g a t u r
keanggotaan MPR. Pertama, presiden
menunjuk anggota UD dan UG. Kedua,
presiden mengangkat 20 persen
anggota DPR dari unsur militer (ABRI).
Ketiga, presiden membentuk,
m e m p e rku a t d a n m e n g g u n a ka n
Golkar untuk mengikuti dan
memenangkan pemilu dengan caracara kekerasan.
O to r i t a r i a n i s m e O r d e B a r u
ditopang oleh tiga kekuatan: pertama,
militer dengan konsep Dwifungsi ABRI
yang membolehkan tentara
menduduki jabatan-jabatan sipil;
kedua, birokrasi dengan monoloyalitas
pegawai n egeri sipil yan g harus
mendukung dengan Golkar, dan;
ketiga, Golkar yang ditempatkan
sebagai basis legitimasi politik, selalu
menang pemilu meski dengan
pelanggaran prinsip luber dan jurdil.
Selain itu, rezim Orde Baru tidak segan
menyingkirkan pengkritik maupun
oposan dengan cara-cara kekerasan,
seperti menjebloskan ke penjara,
mematikan sumber penghidupan,
termasuk membredel media kritis.
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Perubahan dan Dominasi
Lapuk dimakan usia, pertikaian
elit tak terkendali, dan hantaman krisis
ekonomi dunia menyebabkan rezim
Orde Baru limbung. Gerakan reformasi
yang dimotori mahasiswa
mempercepat usia rezim sehingga
pada Mei 1998 Presiden Soeharto
mundur dan digantikan wakilnya
Habibie. Presiden Habibie tidak punya
pilihan lain selain menyelenggarakan
pemilu transisi, yakni Pemilu 1999.
Penyelenggaraan pemilu ini
benar-benar menjunjung asas luber
dan jurdil sehingga menghasilkan DPR
pilihan rakyat yang sebenarnya. Untuk
melengkapi MPR, presiden
mengangkat UG berdasarkan usulan
organisasi kemasyarakatan, organisasi
profesi, dan lembaga swadaya
masyarakat. Sementara itu UD dipilih
oleh DPRD provinsi. MPR hasil Pemilu
1999 inilah yang melakukan
amandemen konstitusi atau
perubahan konstitusi.
Sebelum melakukan perubahan
UUD 1945, MPR menetapkan lima
kesepakatan dasar dalam mengubah
UUD 1945: (1) tidak mengubah bagian
Pe m b u ka a n U U D 1 9 4 5 ; ( 2 ) te t a p
mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (3) perubahan
dilakukan dengan cara adendum; (4)
mempertegas sistem pemerintahan
presidensial, dan; (5) penjelasan UUD
1945 ditiadakan.
Kesepakatan (1), (3), dan (5)
m e m a n g te k n i s s e m a t a , n a m u n
d a m p a k ke s e p a k a t a n ( 1 ) s a n g a t
mendasar, yakni dipertahankannya
Pa n c a s i l a s e ba g a i d a s a r n e g a ra .
Kesepakatan (3) mengandung nilai
strategis karena menyangkut
penerjemahan sila keempat Pancasila
ke dalam sistem pemerintahan. Sistem
presidensial tetap menjadi pilihan

tetapi harus dipertegas, diperkuat, dan
diefektifkan agar sistem yang dibangun
berdasarkan asas kekeluargaan dan
permusyawaratan ini tidak
diselewengkan kembali sebagaimana
terjadi pada zaman Soekarno maupun
Soeharto. Bangunan konstitusional
s i s te m p r e s i d e n s i a l t i d a k h a n ya
bertujuan meningkatkan keterwakilan
politik dan menjaga integrasi nasional,
tetapi juga membuat pemerintahan
efektif dan responsif.
Perubahan UUD 1945
menyebabkan MPR bukan lagi
lembaga tertinggi negara sebagai
pemegang kedaulatan rakyat, namun
tetap sebagai lembaga pembentuk
konstitusi serta pelantik presiden dan
wakil presiden terpilih. MPR dapat
memberhentikan presiden dan atau
wakil presiden bila diusulkan DPR dan
memang diputuskan terbukti
melanggar hukum oleh Mahkamah
Konstitusi (MK).
MPR terdiri dari DPR dan DPD
yang anggotanya dipilih melalui pemilu
setiap lima tahun sekali. DPD adalah
lembaga baru pengganti UD dan UG,
yang diposisikan sebagai kamar kedua
legislatif dengan kekuasaan terbatas
pada urusan daerah. Undang-undang
kemudian mengatur, calon anggota
DPR diajukan partai politik sedangkan
calon anggota DPD maju secara
perseorangan. Implikasinya, pemilu
anggota DPR menggunakan sistem
p ro p o r s i o n a l , s e d a n g ka n p e m i l u
anggota DPD menggunakan sistem
mayoritarian berkursi jamak.
Presiden dan wakil presiden
dipilih melalui pemilu. Calon presiden
dan wakil presiden diajukan partai
politik atau koalisi partai politik. Masa
jabatan presiden dan wakil presiden
lima tahun dan dapat dipilih kembali
satu periode. Gubernur dan
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bupati/walikota selaku kepala daerah
provinsi dan kabupaten/kota dipilih
secara demokratis, yang oleh MK
kemudian dimaknai sebagai dipilih
langsung oleh rakyat. Undang-undang
mengatur, calon kepala daerah
diajukan partai politik atau koalisi partai
politik, atau juga maju sebagai calon
perseorangan dengan dukungan
pemilih. Sama dengan DPR, anggota
DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota juga dipilih melalui
pemilu setiap lima tahun sekali. Calon
anggota DPRD diajukan partai politik
sehingga menggunakan sistem pemilu
proporsional. Semua jenis pemilu
dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, dan rahasia
(luber) serta jujur dan adil (jurdil).
Semua ketentuan konstitusional
beserta undang-undang turunannya
itu menunjukkan bahwa pascaPerubahan UUD 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia menggunakan
sistem presidensial murni. Dan sistem
presidensial murni tersebut tidak hanya
berlaku pada pemerintahan nasional,
tetapi juga diduplikasi di pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota. Dengan
demikian, sistem presidensial khas
Indonesia yang berdasarkan asas
kekeluargaan dan permusyawaratan
sebagaimana dirumuskan Soepomo,
tinggal kenangan.
MPR bukan pemegang
kedaulatan rakyat lagi meski masih
berwenang menetapkan konstitusi dan
melantik presiden. UD dan UG
digantikan oleh DPD yang dipilih
melalui pemilu. Karena dipilih melalui
pemilu maka posisi DPD lebih sebagai
representasi politik daripada
representasi daerah atau golongan.
Konsep Soepomo bahwa MPR mewakili
semua daerah dan semua golongan,
tak berwujud lagi. MPR murni sebagai
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lembaga representasi politik.
Kekeluargaan dan Permusyawaratan
Kini setelah empat kali pemilu
presiden dan wakil presiden, pemilu
anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, serta empat
gelombang pemilihan gubernur dan
wakil gubernur serta bupati/walikota
dan wakil bupati/wakil walikota,
terbentang fakta yang menimbulkan
banyak pertanyaan. Pertama, partai
politik mendominasi struktur
kekuasaan negara. Mereka tidak hanya
memonopoli pencalonan anggota
legislatif (anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota), tetapi juga
pencalonan pejabat eksekutif (presiden
dan wakil presiden, gubernur dan wakil
gubernur, serta bupati/walikota dan
wakil bupati/wakil walikota). Lebih dari
itu, semu rekrutmen hakim MA, hakim
MK, anggota BPK, anggota Komisi
Yudisial, anggota Komisi Pemilihan
Umum serta anggota komisi-komisi
negara independen lainnya ditentukan
oleh DPR.
Memang calon anggota DPD
maju secara perseorangan, namun
posisi dan fungsi DPD sebagai kamar
ke d u a ba d a n p e r wa ki l a n s a n g a t
terbatas. Demikian juga terdapat calon
perseorangan kepala daerah, tetapi
syarat dukungan sangat berat
sehingga tidak memungkinkan
tampilnya calon-calon perseorangan
yang berkualitas. Monopoli partai
politik pada semua struktur kekuasaan
negara ini menyulitkan
berkembangnya tata pemerintahan
yang bersih dan efektif, sebaliknya
justru menimbulkan ekses koruptif.
Persaingan partai politik hanya terjadi
pada saat kampanye untuk merebut
suara pemilih, tetapi setelah
menduduki lembaga legislatif dan
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eksekutif mereka cenderung
berkomplot. Tidak heran jika semua
partai politik, baik yang memerintah
maupun yang beroposisi terlibat
korupsi, baik di tingkat nasional,
provinsi maupun kabupaten/kota.
Kedua, rekayasa format pemilu yang
berjalan seten gah-seten gah dan
keengganan untuk menyederhanakan
jadwal pemilu menjadi pemilu nasional
(memilih presiden, DPR, dan DPD) dan
pemilu daerah (pilkada dan pemilu
DPRD) tidak hanya menyebabkan
terbentuknya pemerintahan terbelah
(divided government) secara
horisontal, tetapi juga menciptakan
pemerintahan terputus (unconnected
government) secara vertikal.
Pemerintahan terbelah terjadi
manakala presiden atau kepala daerah
terpilih tidak mendapat dukungan
mayoritas DPR atau DPRD, sedangkan
pemerintahan terputus terjadi
manakala koalisi pemerintah pusat
berbeda dengan koalisi pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintahan terbelah dan
pemerintahan terputus menyebabkan
pemerintah tidak efektif bahkan
mendorong korupsi, sebab semua
rancangan kebijakan ditransaksikan
sebelum disahkan, proses pengawasan
legislatif terhadap eksekutif
dikompromikan dengan uang, dan jual
beli pasal menjadi praktik biasa dalam
penyusunan peraturan perundangundangan.
Ketiga, beberapa elit politik
mengeluh, bahwa ketidaksinkronan
antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dalam
menjalankan program dan kegiatan
pembangunan disebabkan tiadanya
GBHN yang dulu ditetapkan MPR. Oleh
karena itu mereka menghendaki agar
MPR diberi wewenang kembali untuk

menetapkan GBHN. Pandangan ini
tidak sepenuhnya beralasan, sebab jika
pun MPR menetapkan kembali GBHN,
tetapi pemerintahan terbelah dan
pemerintahan terputus tidak dihindari,
m a ka G B H N p u n t i d a k m u n g ki n
terealisasi dengan baik pada semua
tingkatan pemerintahan. Lagi pula
susunan MPR yang terdiri dari DPR dan
DPD tidak menjamin kohesivitas dan
komprehensivitas GBHN mengingat
DPR dan DPD sama-sama representasi
politik. Tiadanya unsur UD dan UG
dalam MPR menjadikan GBHN bukan
lagi produk seluruh rakyat, seluruh
daerah, dan seluruh golongan
seba gaimana harapan Soepom o.
Keempat , mengembalikan MPR
sebagai pemegang kedaulatan rakyat
tertinggi sudah tidak mungkin
dilakukan karena presiden dan wakil
presiden sudah dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilu. Namun MPR
sebagai lembaga permusyawaratan
berdasarkan asas kekeluargaan harus
dihidupkan kembali, karena di situlah
sila keempat diterjemahkan ke dalam
struktur kenegaraan. Dengan demikian
DPR mewakili seluruh rakyat, UD
mewakili semua daerah, dan UG
m e wa k i l i s e m u a g o l o n g a n ya n g
tergabung dalam MPR merupakan
mikrokosmos sistem kekeluargaan
bangsa Indonesia.
Untuk mengurangi dominasi
partai politik yang terlaksana melalui
kekuasaan DPR, maka UD dan UG
cukup dibekali dua wewenang saja: (1)
ikut mengesahkan APBN yang
diajukan presiden, dan (2) memberi
persetujuan atas calon-calon pejabat
negara (MA, MK, KY, KPU, dan lembaga
negara independen lainnya) yang
diajukan presiden. Dengan demikian
terjadi checks and balances secara
tidak langsung dalam internal badan
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perwakilan, yakni antara DPR selaku
pembuat dan pengawas kebijakan
dengan UD dan UG selaku penyeleksi
pelaksana kebijakan.
Terakhir adalah pertanyaan,
bagaimana rekrutmen anggota UD dan
UG? Tentu mereka tidak dipilih melalui
pemilu. UD yang berjumlah lima orang
setiap provinsi terdiri dari wakil
gubernur, wakil ketua DPRD provinsi,
dan tiga tokoh masyarakat nonpartisan
ya n g d i c a l o n ka n gubernur dan

disetujui DPRD provinsi. Sedangkan
UG terdiri dari tokoh-tokoh
m a sya ra ka t n o n pa r t i s a n ya n g
m ewa ki l i ke l o m p o k- ke l o m p o k
masyarakat. Mereka diajukan oleh
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organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi, dan lembaga
swadaya masyarakat kepada
presiden, lalu presiden memilih dan
mengajukan ke DPR untuk
mendapat persetujuan.
Hadirnya kembali UD dan UG
dalam MPR menjadi keharusan
untuk memenuhi asas
k e k e l u a r g a a n
d a n
permusyawaratan bila memang
MPR diberi wewenang kembali
untuk menetapkan GBHN. Tentu
saja rancangan GBHN ini harus
berasal dari presiden dan wakil
presiden yang dipilih oleh rakyat.

OPINI

9 Tahun
Eksistensi
DKPP
Oleh: Fegie Yoanti Wattimena

TPD Provinsi Papua Unsur Masyarakat Periode 2019-2021

Kecurangan yang terjadi dalam Pemilu baik dalam Pemilu/Pilkada
masih marak hingga saat ini, meskipun sistem pemilu di Indonesia terus
berubah demi tercapainya Pemilu/Pilkada yang berintegritas dan
bermartabat.
Praktek-praktek kecurangan itu
terjadi karena ego ingin menang tidak
lagi mempedulikan aturan-aturan yang
menjadi batasan . Hal ini
mengakibatkan terpilihnya pemimpin
yang tidak diharapkan oleh
masyarakat.
Peran etika dalam berdemokrasi
sangat penting dalam melindungi hak
pilih masyarakat, hak menyampaikan
aspirasi, melindungi hasil suara calon
yang murni dari pemilih.
Tentunya hal ini harus diwujudkan
dengan kesadaran seluruh elemen
terkait menjaga etika terhadap
perannya masing-masing.
KPU dan Bawaslu sebagai
lembaga penyelenggara pemilu
mempunyai peran yang sangat penting
dalam mewujudkan pemilu yang
bermartabat, berintegritas dan
profesional yang mampu menjunjung
tinggi prinsip-prinsip penyelenggara
pemilu sesuai sumpah janji dan fakta
integritas.
Menurut Prof. Dr. Jimly

Asshidiqie, S.H dalam bukunya yang
berjudul “Penguatan Sistem
Pemerintahan dan Peradilan“,
penegakan kode Etik pemilu dengan
pendekatan sistem hukum dan sistem
etika dalam bentuk rumusan norma
kode etik. Tugas Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
menjadikan nilai (value) sebagai sistem
norma hukum yang bisa dipercayai
oleh semua masyarakat. Menjadikan
DKPP sebagai instrumen kontrol etika
sosial dalam sistem berbangsa yang
sedapat mungkin menarik perhatian
publik atau setiap orang, atau juga
disebut sebagai believed capacity of
any object to statistfy a human desire.
DKPP sebagai lembaga yang bertugas
menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu telah
memberikan banyak pembelajaran
bagi penyelenggara pemilu –yang ada
di KPU dan Bawaslu-, peserta pemilu
dan masyarakat secara umum.
Berdasar Laporan Kinerja DKPP
tahun 2020, terdapat 415 pengaduan
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yang kategorinya terdiri dari
pelanggaran kelalaian pada proses
pemilu/pemilukada (146); perlakuan
tidak adil (68); manipulasi suara (35);
lain-lain (34); penyalahgunaan
kekuasaan (29); tidak adanya upaya
hukum yang efektif (27); kecurangan
saat pemungutan suara (14);
pelanggaran netralitas dan
keberpihakan (13); suap (6);
pelanggaran hukum (4); intimidasi dan
kekerasan (3); dan konﬂik institusi (2).
Dari data tersebut banyaknya
jumlah pengaduan dari sisi positifnya
menunjukkan bahwa para pengadu
menggunakan haknya untuk mencari
keadilan melalui jalur hukum yang
sesuai dengan mekanisme. Sedangkan
dari data kategori prinsip kode etik
penyelenggara pemilu tahun 2020
te r d a p a t 3 p r i n s i p ya n g b a n ya k
dilanggar yaitu prisip profesional (191
Teradu), yaitu prinsip berkepastian
hukum (70 Teradu), dan prinsip mandiri
(54 Teradu).
Hal ini menunjukkan bahwa
DKPP merupakan lembaga yang
sangat diharapkan oleh para pencari
keadilan. Kendati demikian, tidak
sedikit Teradu yang juga berharap agar
DKPP bertindak adil lantaran mereka
merasa tidak melanggar kode etik. Dan
faktanya, DKPP kerap membuka fakta
yang sebenarnya terjadi dalam
rangkaian penyelenggaraan pemilu
maupun pilkada dalam proses sidang
yang dilaksanakan secara terbuka dan
transparan, masyararakat pun menjadi
melek terhadap penegakan etika
penyelenggara.
Etika dan moral dalam
berdemokrasi yang diharapkan dalam
penyelenggaraan pemilu maupun
pilkada dapat terwujud jika semua
pihak memainkan perannya sesuai
dengan perundang undangan yang

58

Vol.4, No.6

MAJALAH

DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

berlaku. Untuk itu penegakan etika dan
moral jangan hanya dilaksanakan
untuk penyelenggara pemilu saja
namun juga dapat dilaksanakan bagi
peserta pemilu agar ada
keseimbangan. Banyaknya kasuska s u s ya n g d i s i d a n g ka n s u m b e r
masalah utama juga berasal dari
peserta pemilu di mana ada proses
suap menyuap dalam tahapan
rekrutmen penyelenggara dan
tahapan pencalonan dan tahapan
lainnya.
DKPP telah memasuki usia 9
Tahun, adanya wabah Covid 19
membuktikan eksitensi DKPP dalam
menangani banyaknya pengaduan
pelanggaran kode etik dengan tetap
profesional dengan memanfaatkan
teknologi informasi untuk sidang yang
dilaksanakan secara virtual. Kalaupun
harus diadakan sidang secara
langsung, DKPP dengan tegas tetap
mengutamakan protokol kesehatan.
Yang terpenting adalah semua
sidang DKPP disiarkan secara langsung
melalui media sosial dan dapat
ditonton oleh khalayak luas.
Antusiasme masyarakat dalam
merespon jalannnya sidang melalui
komentar komentarnya hal ini juga
membuktikan DKPP sebagai
instrumen pertama dalam Demokrasi
D i g i t a l ya n g m e n ye l e n g g a r a k a n
persidangan kode etik secara terbuka
dan transparan.
Apresiasi setinggi tingginya
kepada Pimpinan DKPP dan jajaran
Sekretariat DKPP yang telah bekerja
melayani dengan penuh komitmen
yang tinggi mewujudkan Good
Governance yang dipercaya
masyarakat dalam rangkaian proses
s i d a n g ya n g d i l a ks a n a ka n d i 3 4
Provinsi. Tuhan memberkati.
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DIGITALISASI
SIDANG DKPP
Diah Widyawati (Tenaga Ahli DKPP)
22 April 2014 merupakan hari bersejarah bagi DKPP. Bagaimana tidak,
saat itu pertama kalinya DKPP mengadakan sidang melalui video
conference atau telekonferensi di ruang sidang DKPP. Meskipun bukan kali
pertama, tapi ini adalah tonggak bersejarah bagi satu-satunya lembaga
peradilan etik penyelenggara pemilu di Indonesia ini.
Sebelum 22 April 2014, DKPP
kerap kali melakukan sidang via
telekonferensi dengan meminjam
tempat di Mabes Polri atau Kejaksaan
Agung.
Sidang jarak jauh melalui video
conference ini memang langkah yang
sengaja diambil DKPP untuk
mengantisipasi membanjirnya aduan
dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu (KEPP).
Maklum, saat itu tengah berlangsung
tahapan Pemilu 2014 sehingga perlu
ada alternatif tempat lain di Jakarta
untuk menggelar sidang agar kuota
sidang yang dilaksanakan DKPP per
harinya bisa meningkat sehingga
penanganan perkara dugaan
pelanggaran KEPP pun dapat lebih

lancar.
Namun demikian, sidang-sidang
video conference kala itu hanya dapat
diakses oleh kalangan terbatas saja.
Sidang jarak jauh melalui fasilitas video
conference kerjasama antara DKPP RI
dengan Mabes Polri, KPU atau Bawaslu
hanya dapat disaksikan oleh para pihak
yang masing-masing berada di Mabes
Polri, Polda provinsi, KPU, Bawaslu atau
KPU dan Bawaslu provinsi, tempat di
mana sidang jarak jauh tersebut
dilaksanakan.
Demikian juga sidang reguler
yang bertempat di ruang sidang DKPP
R I d i J a k a r t a ya n g h a n ya d a p a t
disaksikan oleh mereka yang hadir
secara langsung di ruang sidang DKPP
di Jakarta. Hal yang sama pun terjadi
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pada sidang setempat yang
dilaksanakan di kantor KPU atau
Bawaslu provinsi yang hanya dapat
disaksikan oleh masyarakat yang
berada di sekitar ibu kota provinsi
tersebut.
DKPP ingin seluruh para pihak
yang beperkara, stakeholder pemilu,
masyarakat luas dan media dapat
menyaksikan secara langsung jalannya
sidang dugaan pelanggaran pemilu
yang digelar pada saat sidang tersebut
berlangsung atau secara real time.
DKPP sebagai satu-satunya
lembaga penegak kode etik
penyelenggara pemilu di Indonesia
bahkan di dunia melalui Peraturan
DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum
menyebutkan prinsip persidangan
kode etik yakni pada Pasal 2 ayat 1
bahwa persidangan kode etik
diselenggarakan dengan prinsip cepat,
terbuka, dan sederhana
Berdasarkan per timban gan
tersebut, DKPP perlu melakukan
sebuah terobosan. Hal ini sejalan
dengan arah kebijakan DKPP Periode
2017-2022 yakni memperkuat peran
D K PP d a l a m u p aya p e n c e g a h a n
terjadinya pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dan
meningkatkan transparansi serta
akuntabilitas kelembagaan melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
Untuk mendukung DKPP dalam
membangun tradisi transpransi kinerja
kepada publik sebagai bagian dari
akuntabilitas lembaga negara
sebagaimana amanat UU No. 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, maka
DKPP harus “one step a head” dengan
melakukan rangkaian program yang
berkesinambungan dan mengambil
langkah-langkah progresif, proaktif dan
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menyeluruh dalam relasinya dengan
pihak eksternal terkait dengan
pembangunan citra positif lembaga
(public image building).
L i ve s t rea m i n g m e r u p a ka n
konten video yang disiarkan secara
langsung melalui internet, tanpa perlu
lagi melakukan editing dan post
produksi. Hanya den gan kam era
telepon genggam, pengguna dapat
merekam atau menyiarkan siaran
langsungnya. Live streaming Facebook
sejak kehadirannya pada bulan April
tahun 2016 tidak diragukan lagi adalah
“ monster media yang absolut”.
Mengapa? Setidaknya ada 10 alasan
menurut (Steward, 2018).
P e r t a m a , Fa c e b o o k a d a l a h
platform terpercaya dengan pengguna
aktif sebanyak 130 juta di Indonesia dan
komunitas yang aktif terlibat. Kedua,
distribusi Facebook yang tak
tertandingi - aplikasi lain yang berdiri
sendiri hanya dapat menjangkau orang
di dalam aplikasi itu, tetapi live
streaming terintegrasi dengan
Facebook.
Ketiga, analisis hebat,
penargetan, dan peningkatan pasca
posting mendorong untuk
menjangkau audiens yang lebih besar.
Keempat, memprioritaskan video
siaran langsung saat berbagi konten
dengan pengikut. Kelima, video yang
telah diunggah disimpan pada
halaman Facebook dan mudah untuk
ditemukan dan diputar kembali.
Keenam, orang-orang berkomentar
lebih dari 10 kali lebih banyak di
Facebook Video langsung dari pada
video biasa. Ketujuh, tidak akan ada
banyak biaya untuk 'tombol apa yang
h a r u s d i t e k a n ', k a r e n a a p l i k a s i
diperbarui secara teratur dan karena
ﬁtur dan tata letak berbeda pada
perangkat iOS, Android, dan desktop.
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Namun, ada banyak tautan ke sumber
daya online. Kedelapan, saat live
streaming, kita dapat meminta audiens
untuk berlangganan streaming
sehingga mereka mendapatkan
notiﬁkasi di ponsel mereka ketika
ditayangkan live streaming
selanjutnya.
Ke s e m b i l a n , a u d i e n s d a pa t
mengirim undangan ke teman dengan
mereka. Mereka cukup mengetuk ikon

penegakan kode etik penyelenggara
pemilu. Di antaranya adalah kecepatan,
mobilitas, dan biaya yang murah.
Live streaming memainkan
faktor FOMO (Fear of Missing Out)
artinya memenuhi kebutuhan dasar
manusia akan rasa ingin tahunya
dengan menyaksikan siaran itu saat ini
juga dan tidak harus menunggu. Dan
jika DKPP memilih untuk tidak
menyimpan dan mengunggah video,

'undang' dan memilih teman yang
ingin mereka bagikan videonya, dan
mereka akan mendapat 'push'
notiﬁkasi. Kesepuluh, mengingatkan
audiens bahwa ﬁtur ini dapat
d i g u n a ka n u n t u k m e n i n g ka t ka n
audiens.
Selain 10 hal yang telah diuraikan
di atas masih ada lagi alasan mengapa
DKPP memilih live streaming Facebook
sebagai sarana sosialisasi dan publikasi

artinya DKPP mereka telah membuat
pilihan eksklusif untuk sekali-kali tidak
menyiarkan kontennya. DKPP percaya,
live streaming Facebook akan
membantu lembaga membangun
relasi yang lebih kuat dan lebih terbuka
dengan stakeholder pemilu dengan
prospek potensial, konten yang kreatif
dan eksklusif serta umpan balik secara
real time.

MAJALAH

DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

Vol.4, No.6

61

OPINI

PANCASILA
DAN PEMILU
Mohamad Saihu (Tenaga Ahli DKPP)
Eksistensi Pancasila sebagai landasan hukum dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara selalu memantik berbagai diskursus kebangsaan.
Masih hangat perdebatan seputar tesis Habib Rizieq Shihab (HRS) yang
sempat heboh pada tiga tahun lalu, berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap
Penerapan Syariat Islam di Indonesia”. Dinyatakan bahwa "Pancasila tidak
melarang pemberlakuan penerapan syariat Islam, dan Pancasila membuka
pintu selebar-lebarnya untuk pemberlakuan hukum agama di Indonesia
selama dilakukan secara konstitusional".
Tesis ini tentu bertentangan
dengan Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni
1945 dalam Sidang BPUPKI (Dokuritsu
Zyunbi Tyoosakai). Dalam pidatonya,
Bung Karno menyatakan bahwa negara
yang didirikan adalah untuk semua
rakyat Indonesia dari ujung Aceh
sampai Irian Jaya (sekarang Papua), dari
berbagai latar belakang budaya, suka,
ras, dan agama.
Dasar pertama adalah
Kebangsaan, bahwa negara dibangun
di atas satu kebangsaan Indonesia.
Maksudnya, persaudaraan bangsabangsa akan terwujud jikalau sudah
tidak ada lagi penjajahan manusia atas
manusia, penindasan bangsa atas
bangsa.
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Dasar kedua adalah
Internasionalisme atau
perikemanusiaan. Kata Bung Karno,
"Internasionalisme tidak dapat hidup
subur, kalau tidak berakar di dalam
buminya nasionalisme. Nasionalisme
tidak dapat hidup subur, kalau tidak
hidup dalam taman sarinya
i n t e r n a s i o n a l i s m e". M a k s u d n y a ,
internasionalisme dan nasionalisme
merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan.
Dasar ketiga yaitu prinsip
m u f a k a t , p e r w a k i l a n ,
permusyawaratan. Negara didirikan
bukan untuk satu orang atau satu
golongan. Karena itu, Bung Karno
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menyebut syarat mutlak kuatnya
negara adalah dengan dasar
permusyawaratan dan perwakilan.
Dasar keempat yang diusulkan
Bung Karno adalah kesejahteraan.
Dasar ini menjadi prinsip kuat Bung
Karno sebagai simbol perlawanan atas
kekuasaan otoriter saat itu.
Dasar kesejahteraan adalah suatu
kepedulian tinggi negara dalam upaya
mengarahkan keberpihakan Negara
pada kepentingan rakyat. Bung Karno
memimpikan, kemiskinan tidak boleh
ada di alam Indonesia saat merdeka
kelak.
Dasar kelima yaitu menyusun
Indonesia Merdeka dengan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
L i m a p ri n s i p d a s a r n e g a ra ya n g
diusulkan Bung Karno (yang kemudian
disebut Pancasila) disetujui secara
aklamasi oleh semua anggota BPUPKI.
Selanjutnya BPUPKI membentuk
Panitia Sembilan untuk merumuskan
dasar negara Indonesia.
Hasilnya, pada tanggal 22 Juni
1945 Panitia Sembilan menghasilkan
rumusan dasar negara yang dikenal
dengan Piagam Jakar ta (Jakar ta
Charter) – yang kemudian menjadi cikal
bakal Pembukaan UUD 1945 dengan
perubahan pada sila pertama
(berdasarkan pada berbagai
per timbangan mengenai sebuah
negara kesatuan).
Ekasila sampai Pancasila
Sebelum akhirnya Pancasila
dinyatakan sah sebagai dasar negara
dan dicantumkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, pada 18
Agustus 1945. Bung Karno juga
mengusulkan alternatif prinsip dasar
negara, yang oleh Bung Karno
dinyatakan memiliki ﬁlosoﬁ yang sama
tapi lebih simple.

Pertama; Ekasila (secara harﬁah
berarti satu dasar). Rumusan ini hanya
berdasar pada satu sila saja, yaitu
“Gotong Royong”.
Gotong royong menjadi ciri khas
bangsa Indonesia dalam usaha
bersama untuk mencapai tujuan
bersama. Gotong royong bermakna
sebagai sarana untuk mempersatukan
berbagai macam perbedaan.
Gotong royong juga menjadi
ﬁlosoﬁ kekeluargaan, khususnya oleh
m a sya ra ka t j awa d e n g a n s l o g a n
“mangan ora mangan sing penting
kumpul”. Filosoﬁ ini menempatkan
keluarga sebagai elemen penting yang
tidak dapat dipisahkan, ada perasaan
berat ketika salah satu dari keluarga
harus pergi. Inilah yang oleh Bung
Karno digambarkan sebagai “satu buat
semua, semua buat satu, dan semua
buat semua”.
Bung Karno juga menyebut
bahwa gotong royong adalah jati diri
bangsa, nilai luhur dan paham dinamis
yang menggambarkan satu usaha
bersama, satu amal bersama, satu
pekerjaan bersama dan satu karya
bersama untuk tujuan bersama-sama.
Dalam konteks ini, sebagai
bangsa yang memiliki keragaman
d a l a m h a l b e r a g a m a / b e r -Tu h a n ,
budaya, suku, ras, juga perbedaan
pandangan pada masalah politik dan
kemampuan ekonomi. Maka prinsip
dasar gotong royong menjadi kunci
pemersatu dalam mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Karena dengan gotong
royong akan melahirkan saling
toleransi, saling empati, dan perasaan
yang sama sebagai bagian warga
NKRI.Kedua; Trisila. Bahwa Negara
dirumuskan atas tiga dasar yang terdiri
atas; Pasal (1) Socio-nationalisme, Pasal
(2) Socio-demokratie, dan
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Pasal (3) ke-Tuhanan. Bung Karno juga
menyebut Trisila sebagai dasar
nasinalisme, demokrasi dan
keTuhanan.
Sila Pertama; Sosio-nasionalisme
a d a l a h “ n a s i o n a l i s m e
kemasyarakatan”, nasionalisme yang
mendasarkan kepentingan negara
(politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
keamanan) di atas kepentingan seluruh
rakyat Indonesia. Sosio-nasionalisme
juga berarti nasionalis sejati yang
menjunjung tinggi budaya, suku/ras,
dan a gama/kepercayaan rakyat
Indonesia,
bukan chauvinis dengan
menolak segala faham yang
bertentangan dengan etika kehidupan
masyarakat, baik yang muncul dari
kelompok/aliran masyarakat dari dalam
negeri maupun budaya barat.
Sila Kedua; Sosio-demokrasi.
Esensinya digambarkan Bung Karno
dalam risalah berjudul “Demokrasi
Politik dan Demokrasi Ekonomi”.
B a hwa p e m b e n t u ka n ke ku a s a a n
politik ada di tangan rakyat dan
pemilikan alat-alat produksi juga
berada di tangan rakyat. Konsep sosiodemokrasi menggabungkan
demokrasi politik dan demokrasi
ekonomi. Tujuannya, untuk
menciptakan keadilan dan menjamin
kemakmuran kepada semua rakyat.
Artinya, negara menjunjung tinggi
demokrasi, dan menjamin tidak adanya
penindasan rakyat melalui
ko l o n i a l i s m e , i m p e r i a l i s m e , d a n
kapitalisme.
Sila Ketiga; KeTuhanan. Alasan
Bung Karno menempatkan sila keTuhanan dalam Trisila, bahwa bangsa
dan negara Indonesia tidak hanya
suatu fenomena sosiologis, tapi juga
memiliki makna geopolitik dan
teologis. Atau dengan kata lain bangsa
dan negara sebagai sesuatu yang
m e m i l i k i m a k n a s p i r i t u a l , ya k n i
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memiliki dimensi keimanan (tauhid),
karena terbentuknya bangsa dan
negara sebagai kehendak Tuhan.
Keyakinan Bung Karno dengan
dasar ke-Tuhanan dapat dikutip dari
“Sarinah Kewajiban Wanita dalam
Perdjoeangan Republik Indonesia; ” …
…saya mencintai sosialisme, oleh
karena saya ber-Tuhan dan
menyembah Tuhan. Saya mencintai
sosialisme karena saya mencintai
Islam. Saya mencintai sosialisme dan
berjuang untuk sosialisme itu,
malahan sebagai salah satu ibadah
kepada Allah. Di dalam cita-cita
politikku aku ini nasionalis, di dalam
cita-cita sosialku, aku ini sosialis, di
dalam cita-cita sukmaku aku ini sama
sekali Theis. Sama sekali percaya
kepada Tuhan, Sama sekali ingin
mengabdi kepada Tuhan…”
Pancasila Sebagai “Weltanschauung”
Istilah weltanschauung berasal
dari bahasa Jerman, yaitu anschauung
yang artinya pandangan mendasar,
dan welt yang berarti dunia.
Weltanschauung adalah suatu ajaran
yang didapatkan dari hasil pemikiran
yang mendalam mengenai kehidupan
dunia, termasuk di dalamnya
kehidupan bernegara, yang dijadikan
sebagai acuan dasar untuk mengatur,
memelihara, dan mengembangkan
kehidupan bersama di dalam suatu
negara.
D e n g a n k a t a l a i n
Weltanschauung merupakan dasar
negara (ideologi) yang berfungsi
sabagai pandangan hidup (way of life)
suatu bangsa. Lahirnya Pancasila
sebagai dasar negara, merupakan hasil
p e r e n u n g a n m e n d a l a m te n t a n g
kondisi riil kehidupan bangsa Indonesia
dengan beragam latar belakang dan
kepentingan, yakni; upaya menjunjung
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tinggi perbedaan agama dan
kebebasan dalam peribadatan,
kebutuhan norma kehidupan karena
beragam perbedaan, persatuan dalam
kebersamaan, pentingnya
permusyawaratan dalam demokrasi
perwakilan, dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, disahkannya Pancasila
sebagai dasar negara juga telah melalui
proses demokrasi perwakilan beragam
kelompok masyarakat, khususnya dari
kelompok nasionalis dan islam.
Karena itu, pada 19 September
1951 Bung Karno menolak disebut
s e b a g a i p e n c i p t a Pa n c a s i l a d a n
menolak menerima gelar Doktor
kehormatan dari Universitas Gadjah
Mada Jogjakarta. Bung Karno
menyatakan, Pancasila diciptakan oleh
bangsa Indonesia sendiri yang
m e r u pa ka n i s i j i wa , i n t i s a ri d a ri
peradaban bangsa Indonesia. Pancasila
adalah isi jiwa Indonesia yang memiliki
makna universal sebagai jalan keluar
konfrontasi-konfrontasi ideologi.
Bung Karno berdalih bahwa ia
hanya merumuskan dan sekedar
menggali dari akar sosial, politik
budaya, dan ekonomi rakyat Indonesia.
Ia juga tidak bersedia Pan casila
dijadikan ﬁlsafatnya Soekarno seperti
halnya Filsafat Socrates, ﬁlsafat Marx,
ﬁlsafat Lenin dan lainnya.
Fundamental demokrasi
substantif diukur oleh sekurangkurangnya tiga hal, yakni; kebebasan
berpendapat, penghargaan terhadap
p l u r a l i s m e , d a n to l e r a n s i , ya k n i
toleransi yang dinyatakan dalam sila ke3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”, atau
disebut sebagai toleransi nasional.
Masalahnya, sejak era reformasi
sampai sekarang pelaksanaan
demokrasi masih bersifat prosedural.
Contoh yang paling nyata adalah

berubah-ubahnya peraturan tentang
prosedur pelaksanaan pemilihan
umum (pemilu). Dalam setiap
pembahasan Program Legislasi
Nasional (Proglegnas), dapat dipastikan
b a hwa U n d a n g - U n d a n g te n t a n g
Pemilu selalu muncul dan menjadi
prioritas penyelesaian.
Serial Buku Panduan “Standarstandar Internasional untuk Pemilihan
Umum (Pemilu) Pedoman Peninjauan
Kembali Kerangka Hukum Pemilu”,
yang diterbitkan oleh International
Institute for Democracy and Electoral
Assistance (International IDEA) Tahun
2002 menyebutkan, di antara 15 aspek
yang dijadikan ukuran untuk melihat
pemilu demokratis melalui
penyelenggaraan yang berlangsung
bebas dan adil (free and fair election)
antara lain; a) Hak untuk memilih dan
dipilih. Kerangka hukum harus
memastikan semua warga negara yang
memenuhi syarat dijamin bisa ikut
dalam pemilihan tanpa diskriminasi, b)
Badan penyelenggara pemilu harus
dijamin bisa bekerja secara
independen, c) Kampanye pemilu yang
demokratis. Kerangka hukum harus
menjamin setiap partai politik dan
k a n d i d a t m e n i k m a t i ke b e b a s a n
mengeluarkan pendapat dan
kebebasan berkumpul, serta memiliki
akses terhadap para pemilih dan semua
pihak yang terkait (stakeholder) dalam
proses pemilihan, d) Akses media dan
kebebasan berekspresi. Semua partai
politik dan kandidat memiliki akses ke
media, e). Pembiayaan dan
pengeluaran. Kerangka hukum harus
memastikan semua partai politik dan
kandidat diperlakukan secara adil oleh
ketentuan hukum yang mengatur
pembiayaan dan pengeluaran
kampanye. Deklarasi PBB pada tanggal
10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A
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yang dituangkan dalam The Universal
Declaration Of Human Rights
(Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia).
Pasal 21 menyatakan; a) Setiap
o ra n g b e rh a k t u r u t s e r t a d a l a m
pemerintahan negaranya, secara
langsung atau melalui wakil-wakil yang
dipilih dengan bebas; b) Setiap orang
berhak atas kesempatan yang sama
untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negaranya; c) Kehendak
rakyat harus menjadi dasar kekuasaan
p e m e ri n t a h . Ke h e n d a k i n i h a r u s
dinyatakan dalam pemilihan umum
yang dilaksanakan secara berkala dan
murni, dengan hak pilih yang bersifat
umum dan sederajat, dengan
pemungutan suara secara rahasia
ataupun dengan prosedur lain yang
menjamin kebebasan memberikan
suara.
Pembukaan UUD 1945
menyatakan, untuk menjamin
te rc i p t a nya c i t a - c i t a d a n t u j u a n
nasional, perlu diselenggarakan pemilu
sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis dan
berintegritas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum,
efektif, dan eﬁsien yang menjamin
tersalurkannya suara rakyat secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil.
Atas dasar dua konsensus
internasional dan UUD 1945, maka
penyelenggaraan pemilu yang
demokratis adalah yang taat etika
(kode etik), pemilu yang taat etika
adalah pemilu yang tidak cukup taat
prosedural, tapi pemilu yang
memperhatikan hak konstitusionalitas
semua warga negara tanpa
diskriminasi. Mengapa demikian?
Semua negara mengklaim
sebagai penganut negara demokrasi,
akan tetapi dalam penerapannya jauh
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dari nilai-nilai demokrasi, bersifat
formalitas dan prosedural. Contoh
pada zaman Orde Baru, pelaksanaan
pemilu justru menjadi alat untuk
memanipulasi rakyat dan digunakan
sebagai sarana untuk melegitimasi
atau m elan ggen gkan kekuasaan
penguasa.
Tentu kita tidak berharap pemilu
di Indonesia hanya akan menjadi pesta
demokrasi yang sekedar terlaksana
(business as usual) atau seperti pesta
lima tahunan (marak), namum
melupakan banyak di antara warga
masyarakat yang mengalami
keterbatasan (ﬁsik, mental, sosial,
budaya, bahkan ekonomi), sehingga
tidak dapat menerima informasi dan
akses untuk berpartisipasi dalam
pemilu. Mereka adalah kelompokkelompok marjinal yang dalam sejarah
penyelen ggaraan pemilu/pilka da
seringkali dilanggar hak-haknya.
Tentang hak konstitusional
(constitutional right) warga negara
adalah hak yang diamanatkan dan
dijamin oleh konstitusi sebagai hukum
tertinggi suatu negara. Salah satu
unsur mutak dasar hak konstitusional
warga adalah pemenuhan hak-hak
dasar manusia (basic right) dan adanya
perlindungan hak asasi manusia atas
dasar kesadaran sebuah bangsa akan
kesamaan nasib dan cita-cita bersama.
Secara konstitusional hak warga
negara untuk berpartisipasi dalam
politik dan pemerintahan ditegaskan
dalam UUD 1945. Pasal 27 menyatakan,
“Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”. Pasal 28 d ayat (3)
menegaskan hak konstitisional warga
negara untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
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Ryutaro Siburian

Koordinator Bagian Humas Datin DKPP

DKPP
KONSISTEN

TRANSPARANSI
Memasuki masa pandemi Covid19 pada tahun akhir triwulan I 2020,
aplikasi jenis konferensi video
mendadak booming. Tak hanya di
Indonesia, seluruh umat manusia di
muka bumi pun dalam setahun
belakangan mendadak sangat
membutuhkan aplikasi konferensi
video untuk kegiatan kesehariannya.
Pandemi Covid-19 pun juga
berimbas kepada DKPP selama
setahun terakhir. Kegiatan sidang,
sebagai core business DKPP, banyak
yang harus dilakukan secara virtual.
Sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 156 Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(UU Pemilu), salah satu tugas DKPP
adalah memeriksa dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu. Sehingga

sidang pemeriksaan dugaan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu (KEPP) tetap harus dilakukan
bagaimana pun kondisinya.
Untuk diketahui, pada tahun lalu
DKPP telah menjalankan 42 sidang
secara virtual dari 166 sidang secara
keseluruhan. Sementara pada tahun
ini, per 11 Juni 2021, DKPP telah
melaksanakan 71 sidang secara virtual
dari total 136 sidang.
Koordinator Bagian Humas,
Data, dan Teknologi Informasi (Humas
Datin) DKPP, Ryutaro Siburian
mengungkapkan bahwa sejak
pandemi Covid-19 merambah Tanah
Air, DKPP tetap berusaha semaksimal
mungkin agar seluruh sidang yang
diadakan DKPP berjalan dan dapat
disaksikan oleh publik.
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Selain itu, Taro juga menegaskan
bahwa Humas Datin juga telah
menyiarkan secara langsung seluruh
sidang yang digelar DKPP. Hal ini juga
sesuai dengan arahan Ketua dan
Anggota DKPP sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas DKPP.
Tak hanya sekedar persidangan,
Taro menambahkan bahwa Bagian
Humas Datin DKPP juga tetap
mengupayakan kegiatan-kegiatan
DKPP yang lain tetap terekspos dan
dapat diketahui publik.
Salah satu contoh kegiatan selain
sidang adalah webinar DKPP yang
berjumlah 24 webinar pada 2020.
Seluruh webinar ini disiarkan langsung
melalui akun media sosial milik DKPP
serta melibatkan sejumlah pihak
sebagai narasumber, seperti pegiat
pemilu, akademisi, dan penyelenggara
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pemilu.
“Setiap kegiatan DKPP dapat
terlacak dalam media sosial sehingga
transparansi DKPP bukan hanya jargon
belaka,” kata Taro.
Transparansi ini pun turut
membantu PPID DKPP meraih
penghargaan dari Komisi Informasi
Publik (KIP) pada Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun
2020 pada November tahun lalu.
DKPP, yang kala itu baru pertama
kali dinilai oleh KIP, meraih predikat
sebagai Lembaga Non Struktural yang
“Cukup Informatif”.
“Humas Datin sebagai bagian dari
Sekretariat DKPP jelas akan selalu
menunjang seluruh kegiatan
p i m p i n a n , te rm a s u k j u g a d a l a m
pelaksanaan sidang,” tutupnya.
(Wildan)

DINAMIKA SIDANG

REHABILITASI UNTUK
KETUA DAN ANGGOTA
KPU KOTA PARIAMAN
D e w a n K e h o r m a t a n
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
merehabilitasi nama baik Ketua dan
Anggota KPU Kota Pariaman karena
tidak terbukti melanggar kode etik dan
perilaku penyelenggara pemilu (KEPP).
Putusan rehabilitasi tersebut
dibacakan oleh Majelis DKPP dalam
sidang pembacaan putusan sebanyak
12 perkara yang dipimpin oleh Dr. Alﬁtra
Salamm, APU pada Rabu (23/6/2021)
yang dilaksanakan secara daring.
Komisioner KPU Kota Pariaman
yang direhabilitasi nama baiknya yakni
Aisyah (Ketua), Suﬂi, Abrar Aziz, Doni
Kardinal, dan Dicky Fernando.
Kelimanya merupakan Teradu I sampai
V dalam perkara nomor 107-PKEDKPP/III/2021.
“Merehabilitasi nama baik
Te r a d u I A i s y a h s e l a k u Ke t u a
merangkap Anggota KPU Kota
Pariaman, Teradu II Syuﬂi, Teradu III
Abrar Aziz, Teradu IV Doni Kardinal,
Teradu V Dicky Fernando masingmasing sebagai Anggota KPU Kota
Pariaman sejak Putusan ini dibacakan,”
tegas Alﬁtra Salamm.
DKPP menilai para Teradu telah
berupaya secara maksimal dalam

mengupayakan pelayanan kepada
Pemilih di RSUD Pariaman. Teradu
telah berkoordinasi dengan pihak
RSUD untuk memberikan pelayanan
kepada pemilih pasien Covid-19, jauh
hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
Tidak hanya itu, para Teradu
memberikan bimbingan teknis kepada
jajaran PPK, PPS, dan KPPS berkenaan
dengan pelayanan kepada pemilih
yang sakit di rumah (isolasi mandiri),
pemilih di rumah sakit, dan pemilih di
tahanan.
“Setelah mendapatkan informasi
dari Pengadu tentang belum
terlayaninya Pemilih di RSUD Pariaman,
Para Teradu melalui Teradu I, Teradu II
dan Teradu IV bertindak responsif
dengan segera hadir di lokasi dan
melakukan koordinasi untuk
mengatasi permasalahan yang
muncul,” tegas Majelis.
Perkara ini diadukan oleh
Riswan, Ulil Amri, dan Elmahmudi
(Ketua dan Anggota Bawaslu Kota
Pariaman). Para Teradu didalilkan tidak
melayani hak pilih pemilih yang dirawat
inap di RSUD Pariaman dalam
p e m i l i h a n G u b e r n u r d a n Wa k i l
Gubernur Sumatera Barat. (Rozak)
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DISIDANG DKPP
TERKAIT PROTOKOL
KESEHATAN
Diduga lalai dengan protokol
Kesehatan Covid-19, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) periksa lima penyelenggara
pemilu dari Provinsi Sumatera Utara
d a l a m p e r k a r a n o m o r 1 1 7- P K E DKPP/III/2021, Jumat (30/4/2021).
Perkara ini dilaporkan oleh Dedi
Wibowo Damanik dan Nathanael
Sinaga. Keduanya mengadukan Suhadi
Sukendar (Anggota Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara), Nanang Wahyudi
Harahap, Muhammad Syahﬁi Siregar,
Junita Lila Sinaga, dan Ilham Syahputra
Harahap (Ketua dan Anggota Bawaslu
Kota Pematangsiantar).
Lima Teradu ini juga didalilkan
bersama anggota Panwascam se-Kota
Pematangsiantar melakukan
perbuatan melawan hukum dari mulai
berkerumunan di waktu
pandemi/berjoget ria, tidak memakai
masker, dan meminum minuman
beralkohol.
Dalam persidangan, Teradu I
dengan tegas membantah seluruh dalil
aduan yang dituduhkan Pengadu. Ia
hadir atas undangan Bawaslu Kota
Pematangsiantar dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat.
“Saya mematuhi dan
melaksanakan protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian
penyebaran Covid-19 selama mengikuti
acara, saya memakai masker,
menggunakan hand sanitizer secara
berkala dan tetap menjaga jarak,”
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tegasnya.
Teradu lainnya menegaskan
Bawaslu Kota Pematangsiantar
menegaskan bahwa mereka telah
mematuhi protokol kesehatan yang
telah ditetapkan oleh pihak hotel
tempat acara digelar.
“ Tu d u h a n b e rke r u m u n d a n
berjoget ria di waktu pandemi itu tidak
benar. Saat kegiatan berlangsung kami
tetap mematuhi prokes sesuai dengan
aturan yang sudah ditetapkan oleh
pihak Hotel Niagara,” bantah Nanang
Wahyudi Harahap.
Teradu II ini, pihak Hotel Niagara
mengawasi selama kegiatan
berlangsung. Hotel Niagara memiliki
Sertiﬁkat CHSE (Protokol Kebersihan,
Kesehatan, Keselamatan dan
Kelestarian Lingkungan di bidang
Pariwisata).
Selain itu, kegiatan dilakukan di
lapangan terbuka, tepi kolam renang
dengan kapasitas lebih dari 150 orang.
Sedangkan peserta dalam kegiatan
tersebut sekitar 25 orang.
Pihak hotel juga memeriksa
peserta yang akan mengikuti malam
kea k r a b a n d a n p e r p i s a h a n a g a r
mematuhi prokes baik itu berupa tes
suhu badan, mencuci tangan, dan
memakai masker.
“Terkait Botol Bir yang terlihat di
dalam foto dan terletak di atas meja
pimpinan pada malam keakraban, itu
semua di luar pengetahuan kami,”
pungkas Teradu (Rozak)

PERGANTIAN SEKRETARIS DKPP

YUDIA RAMLI,
NAHKODA BARU
DKPP
Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
memiliki nahkoda baru. Terhitung sejak Senin (7/6/2021), Yudia Ramli resmi
ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris DKPP oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penunjukan Yudia Ramli
tertuang dalam Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.21209 Tahun 2021 tentang Penunjukan
Plt Sekretaris DKPP yang ditetapkan
pada tanggal 31 Mei 2021.
Yudia Ramli menggantikan Plt.
Sekretaris DKPP sebelumnya yang
dijabat oleh Arif Ma'ruf yang
merangkap sebagai Kepala Bagian
Fasilitasi Pengaduan DKPP.
Kepada redaksi Majalah DialEtika, ia mengaku pemahamannya
tentang DKPP sangat minim. Tetapi hal
tersebut memicunya untuk belajar
cepat memahami DKPP dari 'A hingga
Z'.
“Sebagai seorang PNS, sudah
menjadi satu keharusan siap
ditugaskan di mana saja. Ketika
ditugaskan di DKPP menjadi Plt, tentu
saya belajar cepat memahami, apa itu

DKPP,” tegas Yudia.
Pria kelahiran 30 Oktober 1968 ini
menambahkan sangat tertantang
ketika ditunjuk menjadi Plt. Sekretaris
DKPP. Bukti keseriusannya itu, Yudia
sampai mempelajari seluruh statement
Ketua dan Anggota DKPP di media
massa dan media sosial.
“Insya Allah saya siap
(memimpin Sekretariat DKPP),”
lanjutnya.
Yudia Ramli mengenyam
pendidikan S1 di Fakultas Dakwah IAIN
Sunan Gunung Jati pada 1992.
Kemudian melanjutkan pendidikannya
di Jurusan Bahasa Inggris (STBA Yapata,
1994) dan Ilmu Administrasi Publik
(UGM, 2004).
Karir di dunia birokrasi sudah
diemban Yudia sejak puluhan tahun
silam. Sebelum ke DKPP, ia menjabat
sebagai Kepala Pusat Pengembangan
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Sumber Daya Manusia (PPSDM)
Kementerian Dalam Negeri Regional
Bandung.
Ketua DKPP, Prof. Muhammad
mewakili enam Anggota DKPP lainnya
meyambut hangat penunjukan Yudia
Ramli sebagai Plt. Sekretaris DKPP.
“Saya searching mandiri cari
informasi Pak Yudia, Alhamdulillah
semua informasi yang saya dapat
tentang bapak semuanya positif,” kata
Muhammad dalam acara Pisah
S a m b u h S e k r e t a r i s D K P P, R a b u
(9/6/2021).
Muhammad menginstruksikan
seluruh pejabat struktural dan staf di
lingkungan DKPP mendukung Yudia
Ramli memimpin Kesekretariatan.
Di hari yang sama, Prof.
Muhammad juga memperkenalkan
Yudia Ramli kepada Pimpinan dan
Anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di
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Gedung Nusantara DPR RI.
“Alhamdulillah, DKPP sudah
memiliki Sekretaris Baru,” kata
Muhammad.
Yudia Ramli ditunjuk sebagai
menggantikan Arif Ma'ruf yang menjadi
Plt. Sekretaris DKPP mulai 8 Januari
2021. Arif sendiri menggantikan Bernad
Dermawan Sutrisno yang terpilih
menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen)
KPU RI.
Sementara itu, Arif Ma'ruf
meminta meminta PNS dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) di lingkungan Sekretariat
DKPP untuk kompak dan bergerak
seirama di bawah kepemimpinan
Sekretaris DKPP yang baru.
“PNS dan PPNPN, struktural dan
staf harus kompak di bawah komando
Sekretaris DKPP yang baru,” tegasnya.
(Rozak)

PERGANTIAN SEKRETARIS DKPP

5 AS

BUDAYA KERJA
ALA PLT. SEKRETARIS
DKPP

Sekretariat DKPP dipimpin oleh
nahkoda baru, yaitu Yudia Ramli.
Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri
Dalam Negeri Nomor 821.2-1209 Tahun
2021 tertanggal 31 Mei 2021, ia menjadi
Plt. Sekretaris DKPP yang baru.
Saat diwawancarai oleh tim redaksi
Dial-Etika, ia terlihat antusias dengan
jabatan barunya.
“Insya allah saya siap. Saya
senang sekali di sini karena DKPP
adalah bagian dari entry point bagi
pencari keadilan,” kata Yudia di ruang
kerjanya, Kamis, 10 Juni 2021.
Bahkan ia mengaku bahwa telah
melakukan riset terkait Sekretariat
serta Ketua dan Anggota DKPP di
website DKPP. Menurutnya, hal ini akan
m e m ba n t u nya u n t u k m e n i km a t i
pekerjaannya saat menjabat menjadi
Plt. Sekretaris DKPP.
Ia beranggapan, secara alamiah
seseorang akan lebih mudah
menyenangai sesuatu hal yang
diketahui.
Karena riset itu pula Yudia sedikit
banyak telah mengetahui Ketua dan
Anggota DKPP. Ia pun mengaku
bangga dapat bekerja serta melayani

Ke t u a d a n A n g g o t a D K P P y a n g
disebutnya sebagai orang-orang yang
kompeten dan berintegritas.
“Kalau bahasa sundanya itu
bukan kacing calang,” jelas Yudia.
Hal ini terbukti saat menemui Ketua
D K P P, P r o f . M u h a m m a d . D a l a m
kesempatan pertama bertemu dengan
pimpinannya itu, Yudia langsung
menemukan chemistry.
Ia pun menegaskan akan siap
tunduk serta taat kepada Ketua dan
Anggota DKPP.
“Yang repot itu kalau kita punya
kepentingan, capek ngatur
rekayasanya. Tapi kalau saya seadanya
saja,” kata pria yang terakhir kali
menjabat sebagai Kepala PPSDM
Regional Bandung ini.
Budaya Kerja 5 As
Sebagai seorang Plt. Sekretaris
DKPP, Yudia mengaku membawa misi
tersendiri. Misinya adalah membawa
b u d aya ke r j a ya n g l e b i h ba i k d i
Sekretariat DKPP.
Ia pun menyebut budaya
kerjanya dengan istilah 5 as, yaitu kerja
keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja
selaras, dan kerja tuntas.
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Kerja keras diartikannya dengan
s e l u r u h p e g awa i h a r u s m e m i l i ki
semangat dalam melaksanakan setiap
tugasnya. Kerja ikhlas adalah
melaksanakan tugas dengan sepenuh
hati dan tidak dijadikan beban.
Kerja cerdas adalah
melaksanakan tugas dengan cara-cara
yang efektif. Sedangkan kerja selaras
disebutnya melaksanakan tugas sesuai
kewenangan dan aturan.
“Kalau kerja tuntas itu jangan
setengah-tengah dalam melaksanakan
tugas,” ujar Yudia.
Dengan budaya kerja 5 as, ia
berharap seluruh jajaran Sekretariat
DKPP dapat semakin mantap dalam
menegakkan kode etik penyelenggara
pemilu (KEPP).
Dengan tegaknya KEPP, maka
secara langsung dapat mewujudkan
pemilu yang berintegritas dan
bermartabat.

“Bukan pemilu ecek- ecek ,
apalagi pemilu sinetron. Kalau pemilu
sudah bermar tabat, berar ti trust
masyarakat meningkat,” terangnya.
Pria berusia 52 tahun ini sangat sadar
bahwa dirinya tidak memiliki banyak
kewenangan saat menjadi Plt.
Sekretaris DKPP.
Kendati demikian, ia mengaku
telah menyiapkan sejumlah program.
Program-program yang disiapkannya
itu diprioritaskan pada tiga aspek, yaitu
aspek kelembagaan, manajemen, dan
Sumber Daya Manusia (SDM).
Masing-masing program dari
ketiga aspek ini pun telah
digolongkannya menjadi program
jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang.
“Kita adakan pakta integritas untuk
internal dan eksternal. Dan dalam
rencana jangka pendek ini saya sudah
s i a p ka n u n i ve r s i ty p a r t n e r s h i p ,”
tutupnya. (Wildan)

PROFIL
Drs. H. Yudia Ramli, M.Si.
Tempat dan Tanggal Lahir
Bogor, 30 Oktober 1968

Pangkat
Pembina Utama Muda (IV/c)

Pendidikan Terakhir
S2 Ilmu Administrasi Publik UGM

Riwayat Jabatan
31 Mei 2021 - … Plt. Sekretaris DKPP
18 Agustus 2020 – 30 Mei 2021
Kepala PPSDM Regional Bandung
BPSDM Kemendagri
6 April 2020 – 17 Agustus 2020
Plt. Kepala PPSDM Regional Bandung
BPSDM Kemendagri
3 Januari 2018 – 5 April 2020
Kepala Subdit Fasilitasi Pelayanan Umum
Direktorat Dekonstruksi, Tugas
Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan Kemendagri
31 Agustus 2015 – 2 Januari 2018
Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri pada
Pusat Fasilitasi Kerja Sama Setjen Kemendagri
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Netralitas ASN
DR. Alﬁtra Salamm, APU
DKPP RI
188 Halaman
Mohammad Saihu, M.Si.

NETRALITAS ASN:

MELURUSKAN HAK POLITIK
WARGA NEGARA

(POTRET PENEGAKAN KODE ETIK PERKARA
NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU 2019)
Berdasarkan data Badan
Kepegawaian Negara (BKN), jumlah
PNS di Indonesia antara tahun 20192020, sekira 4,3 juta atau sekitar 1,9%
jumlah penduduk Indonesia. Artinya
hanya ada 1-2 orang PNS yang melayani
setiap 100 orang penduduk Indonesia.
Dari data ini, sepintas memang
tidak nampak banyak. Akan tetapi jika
yang ditarik adalah suara (baca:
pengaruh), maka PNS akan menjadi
kekuatan sangat besar yang dapat
memengaruhi suatu kebijakan,
khususnya untuk kepentingan atau
dukungan politik dalam pemilu.
Nasib PNS di Pemilu dapat dirunut
dari awal pemerintahan Orde Baru
a n t a r a 1 9 6 6 -1 9 7 1 , d i ke n a l i s t i l a h
“monoloyalitas” PNS kepada Partai
Golkar. Golkar yang dibesarkan oleh
Presiden Soeharto sebagai kekuatan
p o l i t i k m e n j a d i ka n PN S s e b a g a i
sasaran utama untuk dijadikan
anggota dan pengurus mulai dari Pusat
sampai tingkat Desa.
Saat Orde Baru lengser tahun
1998, monoloyalitas PNS terputus.
Lahirnya UU Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas UU Nomor 8
Tahun 1974 menjadi pintu masuk bagi
PNS untuk “netral” dari politik praktis.
Aturan tentang netralitas dan
imparsialitas PNS pun terus menjadi
pembahasan khusus. Puncaknya, pada
1 5 J a n u a ri 2 0 1 4 , Pre s i d e n S u s i l o
Bambang Yudhoyono mengesahkan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.
Ketegasan tentang pentingnya
netralitas dan imparsialitas ASN dalam
m e n j a g a m a r wa h d a n m a r t a b a t
sebagai abdi negara, ini sejalan dengan
prinsip penyelenggara pemilu yang
berintegritas. Kedua prinsip ini harus
saling bersinergi dan mengikat
menjadi satu kesatuan prinsip.
Masalahnya, dalam semua
perjalanan penyelenggaraan pemilu di
Indonesia di Era Reformasi, khususnya
pada dekade kedua era 2000, masalah
netralitas dan imparsialitas PNS terus
menyelimuti surat kabar dengan
bahasa kurang baik. Pelanggaran asas
netralitas selalu dilaporkan terstruktur,
masif, dan sistematis (TMS).
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Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Netralitas ASN
KET
JUM LAH
KASUS
JENIS
PEM ILU

TAHUN
2015

TAHUN
2016

TAHUN
2017

TAHUN
2018

TAHUN
2019

TAHUN
2020

29

55

52

491

412

351

Pilkada

-

Pilkada

Pilkada

Pemilu

Pilkada

Diolah dari sumber Laporan Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Berdasar Survey KASN tahun 2018,
cukup ironis bahwa terjadinya
pelanggaran asas netralitas ASN
hampir 50% dipengaruhi motif balas
jasa untuk mempertahankan jabatan,
materi dan proyek. Motif kedua, karena
hubungan kekeluargaan atau
kekerabatan dengan calon. Motif
ketiga, kurang pemahaman aturan
atau regulasi tentang netralitas ASN.
M o t i f ke e m p a t , a d a n y a
intervensi/intimidasi. Motif kelima
sampai ketujuh, terkait isyu klasik
kenakalan atau ketidakpedulian ASN
pada tugas dan fungsinya sebagai abdi
masyarakat, sehingga memilih golput.
Pada persoalan ini, buku ini juga
mengulas peran Bawaslu, KASN, juga
perhatian Korpri yang belum maksimal.
Selain itu, buku ini juga
menggambarkan pelanggaran ASN
yang bernaung dalam lembaga
penyelenggara pemilu di seluruh
Indonesia yang ditangani oleh DKPP.
Sebagaimana diketahui, Pasal 159
ayat (1) butir a Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 menyebut, tugas DKPP
menerima aduan atau laporan dugaan
adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Dalam deﬁnisi DKPP,
penyelenggara pemilu tidak hanya
diartikan sebagai komisioner belaka,
melainkan juga jajaran sekretariat
lembaga penyelenggara pemilu yang
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kerap diisi oleh ASN, termasuk PNS.
Pada Bab II buku ini memotret
tentang penegakkan kode etik di
lingkungan lembaga penyelenggara
pemilu, khususnya terkait netralitas.
Mesiki lembaga penyelenggara pemilu
bersifat independen, tapi secara
birokrasi dan keuangan lembaga
berkaitan dengan urusan
pemerintahan. Oleh karena itu, asas
netralitas diatur secara khusus, apalagi
penanggung jawab dalam pengelolaan
administasi dan anggaran lembaga
adalah jajaran sekretariat berstatus
PNS/ASN.
Jumlah perkara pelanggaran
kode etik dalam aspek netralitas di
lingkungan penyelenggara pemilu
pada 2019 berjumlah 16 perkara (total
255 perkara) dengan jumlah Teradu
mencapai 34 orang.
Sekecil apapun prosentase
pelanggaran asas netralitas yang
berkaitan dengan lembaga
penyelenggara pemilu, menjadi sangat
penting untuk dicarikan jalan
penyelesaian, agar tanggungjawab
sebagai abdi negara tidak tercoreng
meski hanya oleh “setitik nila, rusak
susu sebelanga”.
DKPP pun memberikan putusan
tegas kepada 34 penyelenggara pemilu
yang diduga melanggar kode etik
terkait dengan asas netralitas, yang
diklasiﬁkasikan empat golongan.

Pertama, empat penyelenggara
pemilu diberhentikan tetap pada tahun
2019 karena pelanggaran asas
netralitas yang berat.
Kedua, seorang penyelenggara
diberhentikan sementara dari
jabatannya untuk diberikan
kesempatan meluruskan praduga,
yakni Anggota Bawaslu Kabupaten
Pesawaran Lampung yang terrcatut
namanya dalam Kepengurusan DPC
PKB Kabupaten Pesawaran Periode
2011-2016.
Ketiga, sembilan penyelenggara
pemilu mendapat peringatan/teguran
karena dinilai masih punya sisa-sisa
kebaikan atau karena kealpaan.
Ke e m p a t , 2 0 p e n ye l e n g g a r a
direhabilitasi karena tanpa bukti dan
perilaku yang masih dapat ditoleransi.
Buku ini cukup merinci detil

perkara-perkara di atas, mulai dari
nomor perkara hingga nama ASN yang
menjadi Teradu dalam perkara yang
ditangani DKPP.
Untuk memperkaya khasanah,
buku ini juga dilengkapi dengan
rujukan-rujukan; pada Bab III mengulas
nilai kemanfaatan asas netralitas dan
penghormatan hak asasi aparatur sipil
negara, dengan sub bab; mengenal
ASN dalam hukum ketatanegaraan
Indonesia, Tantangan netralitas ASN
dalam Pemilu, dan menyejajarkan
netralitas ASN dengan TNI dan Polri.
Pada bagian terakhir, diulas sekilas
asas netralitas Aparatur Sipil Negara
dalam lingkungan penyelenggara
Pemilu berdasarkan peraturan
perundangan-undangan dan
turunannya. (M. Saihu)
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Resensi Buku
: Pengawasan Pemilu: Konsep,
Dinamika, dan Upaya ke Depan
Untuk Mewujudkan
Pemilu yang Berkualitas
: Dr. Radian Syam, S.H., M.H.
Penulis
Penerbit : Rajawali Buana Pusaka
Cetakan : 2020
: 206 Halaman
Tebal

Buku

PENJAGA
MAHKOTA
PEMILU
Mengapa Pemilu harus diawasi?
Itu adalah pertanyaan yang sangat
mendasar dari masyarakat termasuk
kalangan akademis. Pemilu
merupakan sarana suksesi
kepemimpinan yang diselenggarakan
secara periodik. Diperebutkan oleh
setiap kontestan dan setiap peserta
atau kontestan ingin memenangkan.
Pemilu sekaligus wujud kedaulatan
rakyat yang disalurkan dalam bentuk
hak pilih.
Pemilu memiliki mahkota yaitu
kemurnian suara. Selayaknya mahkota,
keberadaannya dijaga dari mulai
tingkat TPS hingga tingkat pusat. Suara
yang diperoleh oleh setiap kontestan
kemudian dikonversi menjadi kursi.
Untuk itu, setiap pergerakan suara dari
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mulai tingkat TPS sebagai hulu hingga
tingkat pusat atau hilir ini tidak boleh
berubah.
Manipulasi suara adalah noda
dari pemilu. Bila noda itu muncul
terjadilah pemungutan suara ulang,
konﬂik ﬁsik antar pendukung, lebih
jauh lagi adalah distrust dari
masyarakat.
Kemurnian suara adalah harga
mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Lembaga Pengawas Pemilu dalam hal
ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
merupakan garda terdepan dalam
menjaga kemurnian suara sehingga
kedaulatan rakyat yang diwujudkan
dalam hak pilih warga negara bisa
tersalurkan tanpa manipulasi dan
kecurangan. Keberadaan pengawas
pemilu menjaga kualitas Pemilu.

Buku “Pengawasan Pemilu: Konsep,
Dinamika dan Upaya ke Depan untuk
Mewujudkan Pemilu yang Demokratis
dan Berkualitas” menjelaskan
mengenai teori Pemilu berikut sistem
yang ada. Menjelaskan mengenai tugas
dan fungsi Pengawas Pemilu.
Dijelaskan pula mengenai dinamika
dan perkemban gan pen gawasan
Pemilu di Indonesia dari sejak orde
lama, orde baru hingga masa reformasi.
Dan menggambarkan lebih spesiﬁk
mengenai Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) yang kini sudah menjadi

Hukum juga berperan sebagai
pengawas terhadap proses pemilu. Di
Ekuador ada lembaga yang mengurus
teknis dan administrasi Pemilu yakni,
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sedangkan Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) mengurus terkait
dengan yurisdiksi. Putusan yang
dikeluarkan oleh TCE bersifat ﬁnal dan
mengikat sehingga wajib dijalankan
oleh CNE.
Buku “Pengawasan Pemilu:
Konsep, Dinamika dan Upaya ke Depan
untuk Mewujudkan Pemilu yang

lembaga yang mandiri dan memiliki
tugas dan kewenangan yang diperkuat.
B u ku i n i j u g a m e m b e ri ka n
gambaran mengenai pelaksanaan
pengawasan Pemilu di negara-negara
lain seperti Inggris, Finlandia, Ekuador.
Menurut penulis, di Inggris, komisi
pemilihan umum tidak hanya
mengurusi teknis pemilu tetapi juga
sekaligus mengawasi terutama
pengawasan mengenai keuangan
partai peserta pemilu. Sementara di
Finlandia, selain bertindak sebagai
penyelenggara Pemilu Kementerian

D e m o kra t i s d a n B e rku a l i t a s ” i n i
menjadi semacam oase di tengah
buku-buku tentang Pengawasan
Pemilu yang masih langka. Buku ini
merupakan hasil desertasi Penulis
dalam menempuh doktoral program
studi ilmu hukum yang kemudian
dibukukan. Gagasan yang ditawarkan
tidak sekedar teori-teori di menara
gading namun lebih membumi.
(Teten)
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KATA TPD

Cerminan Bagi
Penyelenggara
Pemilu
Trilke Erita Tulung

TPD Prov. Sulut Unsur Masyarakat

Kontribusi Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap
demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara
tidak bisa dianggap sebelah mata. DKPP
berhasil menjaga marwah (kehormatan)
dan integritas penyelenggara pemilu
baik saat pemilu nasional maupun
pilkada.
Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
Provinsi Sulawesi Utara dari unsur
Masyarakat, Dra. Trilke Erita Tulung, M.Si
mengungkapkan jumlah aduan dan
perkara pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dari Sulawesi
Utara kian berkurang.
H a l i n i m e n j a d i i n d i k a to r p o s i t i f
penyelenggaraan pemilu di Sulawesi
Utara semakin kredibel, akuntabel, dan
transparan.
“Semakin banyak laporan etik
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disidangkan DKPP secara langsung
akan mempengaruhi performance
penyelenggaraan pemilu. Kita
bersyukur laporan-laporan dari Sulut
(Sulawesi Utara -redaksi) ini semakin
sedikit,” ujar Trilke saat dihubungi DialETIKA pada Kamis (27/5/2021).
Trilke menambahkan, kehadiran DKPP
sejatinya sebagai upaya untuk
m e n ye m p u r n a k a n s i s te m p e m i l u
dengan menjaga marwah dan integritas
penyelenggara pemilu melalui koridor
kode etik dan perilaku.
Dengan demikian, kode etik ini secara
otomatis pasti akan melekat kepada
penyelenggara pemilu ketika
mengikrarkan diri sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Ia pun menyayangkan masih adanya
penilaian miring tehadap DKPP sebagai
'malaikat pencabut nyawa' bagi
penyelenggara pemilu. Menurutnya,
penilaian tersebut sangat keliru.
“Putusan DKPP ini harus diposisikan
sebagai cermin. Ketika mendapatkan
sanksi maka harus bercermin apakah
sudah menaati kode etik dan perilaku
belum,” tegasnya.
Di usianya yang ke sembilan, lanjut
Trilke, DKPP semakin mengokohkan diri
sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan pemilu.
Namun DKPP tidak terlena dengan itu,
karena pekerjaan besar DKPP yakni
pemilu serentak 2024 (nasional dan
daerah) sudah di depan mata.
Dosen Fisip Universitas Sam Ratulangi
ini menegaskan DKPP harus mampu
mempertahankan dan meningkatkan
apa yang telah dicapainya saat ini untuk
menyongsong pemilu serentak 2024.
“Dirgahayu DKPP,” pungkas Trilke.
(Rozak)

KATA TPD

Kenyamanan
Sidang DKPP

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di
masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) bisa menjadi role model
bagi lembaga lain di tanah air.
Dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19,
DKPP telah memberikan kenyamanan
dengan memfasilitasi tes rapid maupun
SWAB bagi seluruh pihak yang berperkara
mengikuti sidang secara langsung.
Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
Provinsi Jambi unsur Masyarakat, Nuraida
Fitri Habi, S. Ag., M. Ag menilai sidang di
masa pandemi menjadi salah satu
terobosan signiﬁkan DKPP di usianya yang
ke-9 tahun.
“Seluruh pihak dibuat nyaman oleh DKPP
dari jaminan kesehatan saat sidang,
termasuk majelis juga. Ini sangat luar biasa
dalam menerapkan protokol kesehatan,”
tegas Nuraida kepada Dial-ETIKA pada
Kamis (27/5/2021).
Diketahui, sepanjang tahun 2021 (per 21
Mei 2021), DKPP telah menggelar 75 kali
sidang tatap muka atau langsung yang
dilaksanakan di Jakarta maupun daerah.
Sidang tersebut dilaksanakan dengan
protokol kesehatan yang sangat ketat.
Tidak hanya soal prokes Covid-19,
te ro b o s a n - te ro b o s a n l a i n nya p a t u t
diacungi jempol adalah terbitnya regulasi
terkait aduan yang masuk ke DKPP.
Disaring sedemikian rupa sehingga tidak
ada tumpeng tindih dan tetap dalam
koridor etik penyelenggara pemilu.
Nuraida menggarisbawahi saat ini DKPP
lebih selektif dalam menerima dan
menyidangkan aduan terkait dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara

Nuraida Fitri Habi

TPD Prov. Jambi Unsur Masyarakat
pemilu.
Terhitung 1 Januari 2021 s.d 21 Mei 2021
terdapat 244 aduan/laporan yang masuk
ke DKPP. Namun sebanyak 112
aduan/laporan dinyatakan tidak
memenuhi syarat (TMS) atau belum
memenuhi syarat (BMS).
Data kumulatif dari 2021 sampai dengan 21
Mei 2021 menunjukan 50,2%
aduan/laporan yang masuk ke DKPP (331
dari 659) dinyatakan TMS dan BMS. DKPP
hanya menyidangkan 328 aduan (49,8%)
dalam kurun waktu tersebut.
“Itu terobosan lain yang dilakukan DKPP,
aduan atau laporan di-ﬁlter sehingga
istilahnya tidak ada penumpang gelap
aduan,” tegasnya.
Ke depan, sambung Nuraida, DKPP
diharapkan juga melakukan terobosan
terkait dengan keberadaan TPD. Posisi TPD
sangat strategis karena merupakan
kepanjangan tangan DKPP dalam
menjaga integritas penyelenggara pemilu
di daerah.
“Ke depan, kami sangat berharap TPD ini
berkesinambungan. Tidak lagi per dua
t a h u n te t a p i m e n j a d i l i m a t a h u n ,”
pungkasnya. (Rozak)
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203 TPD Periode
2021-2022
Dikukuhkan
D e w a n K e h o r m a t a n
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
m e n g u ku h ka n 20 0 A n g g o t a Ti m
Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 20212022 pada Kamis, 1 April 2021.
Pengukuhan ini digelar secara simbolis
di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dengan
tetap mengikuti protokol Covid-19, para
tamu undangan yang hadir
s e b e l u m nya d i l a ku ka n te s swa b
antigen.
Sementara itu Anggota TPD
unsur Bawaslu dari 34 provinsi seIndonesia mengikuti prosesi secara
virtual di daerah masing-masing.
Sedangkan Anggota TPD unsur KPU
mengikuti prosesi dari Hotel JW Marriot
Jakarta. Dari 200 anggota TPD, DKPP
mengukuhkan sembilan orang
perwakilan masing-masing unsur
sebagai Anggota TPD Periode 20212022 dan 191 orang lainnya dikukuhkan
secara virtual.
Sembilan perwakilan tersebut
adalah TPD Provinsi DKI Jakarta, yakni
Partono, S.IP., MA, Marlina, SH (unsur
K PU ) , S i t i K h o p i pa h , S . Ag . , M . S i ,
Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si (unsur
Bawaslu), Aminullah, S.Pd, dan Dr.
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Radian Syam, SH., MH (unsur
Masyarakat). TPD lain yakni Dr. Jeferson
Kameo, SH., LLM, Jawa Tengah, Dr. Ni
Wayan Widhiastini, S.Sos., M.Si, Bali,
dan Thomas Dohu, S. Hut.,M.Si Nusa
Tenggara Timur masing-masing dari
unsur masyarakat.
Pengukuhan oleh Ketua DKPP
Prof. Muhammad berlangsung
khidmat, disaksikan anggota DKPP
dan tamu undangan. Selain
Muhammad, dari DKPP hadir Prof
Muhammad,
Dr. Ida Budhiati, Dr.
Alﬁtra Salamm, Didik Supriyanto, S.IP.,
M.Si , Moch. Aﬁfuddin, S.Th., M.Si, Prof.
Teguh Prasetyo, dan Pramono Ubaid
Tantowi (virtual).
Tamu undangan yang hadir,
Ketua Bawaslu RI Abhan, Dr. Tumpak
Haposan Simanjuntak, Irjen
Kemendagri, Sekjen KPU, Drs. Bernad
Sutrisno, M.Si, dan Ilham Saputra, S.IP,
Plt. Ketua KPU (virtual).
D e w a n K e h o r m a t a n
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
m e n g u ku h ka n 20 0 A n g g o t a Ti m
Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 20212022 pada Kamis, 1 April 2021.
Pengukuhan ini digelar secara simbolis

KATA TPD
di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dengan
tetap mengikuti protokol Covid-19, para
tamu undangan yang hadir
s e b e l u m nya d i l a ku ka n te s swa b
antigen.
Sementara itu Anggota TPD
unsur Bawaslu dari 34 provinsi seIndonesia mengikuti prosesi secara
virtual di daerah masing-masing.
Sedangkan Anggota TPD unsur KPU
mengikuti prosesi dari Hotel JW Marriot
Jakarta. Dari 200 anggota TPD, DKPP
mengukuhkan sembilan orang
perwakilan masing-masing unsur
sebagai Anggota TPD Periode 20212022 dan 191 orang lainnya dikukuhkan
secara virtual.
Sembilan perwakilan tersebut
adalah TPD Provinsi DKI Jakarta, yakni
Partono, S.IP., MA, Marlina, SH (unsur
K PU ) , S i t i K h o p i pa h , S . Ag . , M . S i ,
Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si (unsur
Bawaslu), Aminullah, S.Pd, dan Dr.
Radian Syam, SH., MH (unsur
Masyarakat). TPD lain yakni Dr. Jeferson
Kameo, SH., LLM, Jawa Tengah, Dr. Ni
Wayan Widhiastini, S.Sos., M.Si, Bali,
dan Thomas Dohu, S. Hut.,M.Si Nusa
Tenggara Timur masing-masing dari
unsur masyarakat.
Pengukuhan oleh Ketua DKPP
Prof. Muhammad berlangsung
khidmat, disaksikan anggota DKPP
dan tamu undangan. Selain
Muhammad, dari DKPP hadir Prof
Muhammad,
Dr. Ida Budhiati, Dr.
Alﬁtra Salamm, Didik Supriyanto, S.IP.,
M.Si , Moch. Aﬁfuddin, S.Th., M.Si, Prof.
Teguh Prasetyo, dan Pramono Ubaid
Tantowi (virtual).
Tamu undangan yang hadir,
Ketua Bawaslu RI Abhan, Dr. Tumpak
Haposan Simanjuntak, Irjen
Kemendagri, Sekjen KPU, Drs. Bernad
Sutrisno, M.Si, dan Ilham Saputra, S.IP,
Plt. Ketua KPU (virtual).
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SUDUT Etika

TAAT ATURAN
DAN PEMILU
BERINTEGRITAS
Oleh: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Dua pesta demokrasi di Indonesia adalah sejarah tersendiri sepanjang
republik ini berdiri. Pemilu 2019, seperti yang kita tahu, adalah pemilu
pertama dengan Pilpres dan Pileg serentak untuk pertama kali di Indonesia.
Yang kedua adalah Pilkada serentak 2020 yang diadakan di tengah pandemi
Covid-19. Kedua hajat tersebut pun sukses terlaksana.
Sebagian masyarakat mulanya
memandang Pilkada 2020 dengan
sinis, bahkan ada sebagian kalangan
meminta agar pelaksanaan Pilkada
2020 ditunda dengan dalih pandemi
Covid-19 yang berpotensi mereduksi
par tisipasi pemilih dan berbagai
persoalan lainnya. Akan tetapi
praktiknya, DKPP, KPU, Bawaslu,
Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat
tetap melaksanakan Pilkada 2020
sesuai jadwal.
Nyatanya, Pilkada 2020 yang
digelar pada 9 Desember 2020
terlaksana dengan aman dan dama.
KPU, Bawaslu dan DKPP berhasil
meyakinkan masyarakat untuk tetap
berpartisipasi dalam Pilkada dan
menjadi catatan sejarah dalam republik
ini.
Sebagai Ketua dari lembaga
peradilan etika penyelenggara pemilu,
sejak awal saya selalu menegaskan
bahwa Pemilu dan Pilkada itu hajat
demokrasi masyarakat Indonesia
karena rakyat diberi kesempatan
menggunakan hak pilih mereka dan
menentukan pemimpin-pemimpin
bangsa yang kelak diharapkan dapat
menjalankan amanat konstitusi untuk
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mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Maka apapun alasannya, Pemilu
harus diselenggarakan secara
demokratis dengan aparat
penyelenggara yang berkomitmen
tinggi terhadap integritas. Maka
terminologinya adalah Pemilu
berintegritas itu diawali dari jajaran
penyelenggara yang berintegritas. Itu
kata kuncinya.
Selain itu, syarat penting yang
harus diterapkan untuk mewujudkan
Pemilu berintegritas yaitu sistem
regulasi yang jelas dan tegas; peserta
Pemilu yang taat aturan; masyarakat
atau pemilik suara yang partisipatif;
serta profesionalisme birokrasi yang
tidak sekadar dinyatakan netral tetapi
benar-benar menunjukkan sikap dan
t i n d a ka n t i d a k b e rp i h a k ke pa d a
peserta manapun dalam kontestasi
kekuasaan.
Jika saja syarat-syarat itu
dipenuhi dan dijalankan dengan penuh
kesadaran, maka cita-cita negara
demokrasi modern untuk
menunjukkan kepada dunia bahwa
Pemilu di negara kita dapat
dilaksanakan dengan berdasarkan
prinsip-prinsip nilai demokrasi yang
ada.

SUDUT Etika
DKPP sebagai fungsi peradilan
etika penyelenggara pemilu
berdasarkan amanat UU Pemilu,
membentuk Tim Pemeriksa Daerah
(TPD) di setiap provinsi untuk
membantu tugas-tugas pemeriksaan
perkara dugaan pelanggaran kode etik
di daerah. Anggota TPD memiliki latar
belakang yang berbeda-beda namun
kualiﬁkasi kompetensi dan integritas
yang mumpuni. Anggota TPD juga
menjadi sumber informasi dan
pemahaman komprehensif dalam
melengkapi pendalaman dan penilaian
majelis DKPP dalam pengambilan
keputusan terhadap perkara yang
disidangkan.
Tak hanya pada jajaran KPU dan
Bawaslu, DKPP juga senantiasa
mengingatkan TPD bahwa Pemilu
berintegritas itu harus dimulai dari
integritas penyelenggara dan
komitmen peserta kontestasi yang taat
aturan serta partisipasi masyarakat
dalam menggunakan hak pilih
sekaligus mengawasi pelaksanaan.
Baik penyelenggara, peserta,
mayarakat, dan birokrasi hendaklah
peka terhadap aturan kepemiluan
(sense of regulation). Khusus
penyelenggara Pemilu harus
mendalami secara komprehensif
aturan yang sudah dibuat, termasuk
juga standar norma Kode Etik
Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang
merupakan satu kesatuan asas moral,
etika, dan rujukan perilaku dalam
menyelenggarakan pemilu.
Setiap penyelenggara pemilu
sebaiknya menghindari sikap bimbang
agar bisa menghasilkan kebijakan yang
tegas dan jelas sesuai aturan yang ada.
Karena kebijakan yang diambil jika
cenderung didasarkan pada sikap
bimbang maka yang dikhawatirkan
muncul pemikiran subyektif apalagi

saling curiga antarsesama
penyelenggara, dan sikap seperti ini
sangat berpotensi melanggar kode
etik. Maka perlu komitmen untuk
menentukan sikap individu dalam
kebijakan kolektivitas kelembagaan
penyelenggaraan.
Pelanggaran kode etik yang
ditangani oleh DKPP bersifat individu
sehingga yang dilihat dan dinilai DKPP
adalah sejauh mana dan seperti apa
alasan mengapa terjadi pelanggaran
kode etik? Maka penyelenggara perlu
m e m b a n g u n d a n m e n j a g a e t i ka
individu yang mantap. Bila etika sudah
terbangun di tingkat personal, maka
etika di tingkat lembaga pun akan
terbangun dengan sendirinya. Etika
personal adalah fondasi untuk
membangun etika organisasi. Kualitas
etika harus tercermin tidak sebatas
lisan saja, melainkan dalam bentuk
sikap atau perbuatan. Karena seorang
penyelenggara pemilu memiliki tugas
mulia, yaitu bekerja untuk
menghasilkan pemimpin dari kepala
negara, kepala daerah, bahkan
termasuk legislator, dan pembuat
undang-undang.
DKPP sebagai lembaga
peradilan etika penyelenggara pemilu
pada prinsipnya tetap akan
mendukung segala upaya dan ikhtiar
penyelenggara untuk terus
menghasilkan Pemilu dan Pilkada
berintegritas. Kami tetap berpedoman
pada amanat UU Pemilu bahwa KPU,
Bawaslu dan DKPP sebagai satu
kesatuan lembaga penyelenggara
pemilu, sehingga pemahaman itu
kemudian dikembangkan adalah KPU,
Bawaslu dan DKPP berada dalam satu
garis perjuangan.
Sebagai lembaga peradilan yang
bersifat pasif, tidak ada satu niat pun
–dan memang tidak pernah terjadi
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dalam praktik selama sembilan tahun
ini- DKPP mencari-cari kesalahan dari
Sebagai lembaga peradilan yang
bersifat pasif, tidak ada satu niat pun
–dan memang tidak pernah terjadi
dalam praktik selama sembilan tahun
ini- DKPP mencari-cari kesalahan dari
penyelenggara pemilu. Kalau pun
harus menjatuhkan sanksi berat,
seperti pemberhentian misalnya, itu
adalah pilihan terakhir yang diambil
DKPP untuk menagih komitmen dan
sumpah janji penyelenggara pemilu
untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemilu yang berintegritas dan
bermartabat.
Jadi pada intinya, DKPP
meneguhkan komitmen bagaimana
agar Pemilu dan Pilkada itu dapat
diselenggarakan berdasarkan aturan
yang ada serta menjaga kehormatan
penyelenggara pemilu agar tetap
dipercaya oleh masyarakat.
DKPP dalam menjalankan tugas
dan fungsi senantiasa melakukan
koordinasi dengan KPU, Bawaslu yang
merupakan satu kesatuan tugas dan
fungsi penyelenggara. Koordinasi ini
melalui Rapat Tipartit dengan maksud
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dan tujuan selalu memberikan
perkembangan informasi dan
menyamakan persepsi.
Dengan demikian, keberadaan
lembaga peradilan etika
penyelenggara Pemilu ini diharapkan
ke d e p a n nya te r u s d i t i n g ka t ka n
kapasitas kelembagaannya baik dari
aspek ketersediaan inf rastruktur
maupun wewenang serta sumber daya
manusia yang handal. Hal ini semata
untuk meningkatkan kualitas
demokrasi dan terus merawat
kemandirian, integritas dan kredibilitas
Pemilu dan Pilkada kita di masa-masa
yang akan datang.
Kita bangsa Indonesia telah
memilih Pemilu dan Pilkada
dilaksanakan secara langsung dan
serentak, dan semua itu tidak hanya
menuntut kerjasama semua pihak
untuk ambil bagian positif nya saja
tetapi menerima konsekuensikonsekuensi yang muncul. Maka
dukungan moral dalam penguatan
kelembagaan DKPP sebagai lembaga
pengawal kehormatan dan martabat
demokrasi dan Pemilu dari semua
kalangan merupakan hal niscaya.
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