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BAB I 

Pendahuluan 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang berperan 

penting dalam proses pelaksanaan Pemilu. Kelembagaan penyelenggaraan Pemilu 

tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu), dimana KPU memiliki peranan penting dengan unsur pelayanan 

proses pelaksanaan Pemilu sedangkan Bawaslu berperan penting mengawasi dalam 

penyelenggaraan Pemilu. Selain kedua lembaga di atas juga terdapat lembaga 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP adalah lembaga 

yang bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu1, 

dimana sebagai faktor penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam 

perspektif keadilan bermartabat yang penekanannya pada pengawalan nilai-nilai 

untuk pemurnian kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Bersama KPU dan Bawaslu, 

DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung 

pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat2.  

                                                             
 1 Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 2 Secara umum UU Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari jiwa bangsa (volksgeist) 

dalam bidang Pemilu di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kelembagaan penyelenggara 

Pemilu saja, UU Pemilu juga mengatur mengenai kelembagaan pelaksanaan pemilu, kelembagaan 

pelanggaran Pemilu dan kelembagaan sengketa Pemilu, serta kelembagaan tindak pidana pemilu. 

Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Edisi Pertama, 

Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 25. 
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Kedudukan dan keanggotaan DKPP merupakan bagian dari kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu dan DKPP yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP 

dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan 

pelanggaran kode etik.3 Sifat putusan DKPP final dan mengikat (final and binding). 

DKPP menjalankan fungsi peradilan etik dalam rangka penegakan kode etika 

penyelenggara Pemilu dengan dilengkapi oleh sistem etika formil atau pedoman 

beracara yang diatur sendiri secara mandiri atau independen.4 Dalam perspektif 

teori keadilan bermartabat (the dignified justice theory), keinginan dalam jiwa 

bangsa yang demikian itu memanifestasikan diri secara konkret dalam UU Pemilu. 

Menurut perspektif teori keadilan bermartabat, atau menurut keadilan bermartabat, 

suatu postulat penting yang dianut adalah bahwa hukum, termasuk hukum 

mengenai Pemilu dan lebih khusus lagi hukum yang mengatur tentang kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu hanya dapat ditemukan dalam jiwa bangsa (volksgeist). 

Dengan perkataan lain hukum mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu tidak 

merujuk kepada pandangan teori Barat misalnya.  Bahwa sumber rujukan dalam 

membangun pengertian mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu, 

diprioritaskan pada undang-undang (UU Pemilu).5 Putusan DKPP disampaikan 

kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, yang dimaksud dengan "pihak terkait", 

antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan 

Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

                                                             
3 Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
4 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of 

Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, hlm. 116. 
5  Ibid, hlm. 27. 
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Umum mengemukakan bahwa DKPP sebagai bagian dari kelembagaan yang 

melaksanakan Pemilu telah diperkuat6 dan diperjelas.  

DKPP menyelenggarakan peradilan etis bagi penyelenggara pemilu menurut 

jiwa bangsa (Volksgeist), menurut hukum yang berlaku. Dalam perspektif Teori 

Keadilan Bermartabat (the Dignified Justice theory), keinginan dalam jiwa bangsa 

yang demikian ini memanifestasikan diri secara konkret dalam UU Pemilu.7 Tugas 

DKPP yang sebagaimana menerima aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran 

kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu juga bertugas melakukan 

penyelidikan dan verifkasi atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP juga memiliki kewenangan yang 

diamanatkan oleh UU Pemilu yaitu untuk memanggil penyelenggara pemilu yang 

diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan pemanggilan ini untuk 

memberikan penjelasan dan pembelaan. Selain itu, DKPP memiliki kewajiban 

untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan 

transparansi; menegakkan kaidah atau norrna etika yang berlaku bagi 

Penyelenggara Pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang 

timbul untuk popularitas pribadi; serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait 

untuk ditindaklanjuti8. Untuk mendukung tugas dan wewenang DKPP, maka 

dibentuk sekretaris DKPP yang mana merupakan Aparatur Sipil Negara. 

                                                             
6 Istilah diperkuat yang dipergunakan UU Pemilu tersebut mengingatkan otokritik dari dalam 

lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilu DK KPU di tahun 2008. Dikemukakan bahwa waktu 

itu DK KPU sebagai cikal bakal dari DKPP merupakan institusi etik difungsikan UU No. 22 Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi 

penyelenggara Pemilu. Waktu itu dirasakan wewenang DK KPU tidak begitu kuat, sebab lembaga 

tersebut hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan 

rekomendasi kepada KPU dan bersifat ad hoc. Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara 

Pemilu, Cetakan Kedua, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.vii. 
7 Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Op.Cit., hlm. 

26-27. 
8  Pasal 159 UU Pemilu. 
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Prinsip bagi penyelenggara pemilu wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara 

pemilu. Prinsip integritas penyelenggara pemilu mengandung sekurang-kurangnya 

pada empat nilai, yaitu:  (1) jujur, (2) mandiri, (3) adil, (4) akuntabel. Selain itu 

terdapat prinsip profesionalitas yaitu: (1) berkepastian hukum, (2) aksesibilitas, (3) 

tertip, (4) terbuka, dan (5) proporsional, (6) efektif, (7) efisien dan (8) kepentingan 

umum.9 Sehingga dalam menjalankan segala tugas dan wewenangnya Peraturan 

DKPP No. 2 Tahun 2017 menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagai 

hukum materiilnya. Sedangkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagai hukum 

formil untuk melaksanakan hukum materiil tersebut.  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka penulis 

memilih judul penelitian penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu yang 

dilakukan oleh DKPP RI dengan mengkaji Putusan Nomor: 01-PKE-DKPP/I/2020, 

sebagaimana berikut intisari dari Putusan Nomor: 01-PKE-DKPP/I/2020. Pengadu 

dalam kasus berjumlah lima orang dan kelima orang ini adalah Anggota Bawaslu 

RI. Sedangkan Wahyu Setiawan sebagai teradu merupakan Anggota KPU RI yang 

berstatus sebagai teradu karena telah melakukan pelanggaran kode etik dan telah 

ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Januari 2020 oleh KPK karena 

tertangkap tangan atas kasus menerima suap dari Harun Masiku untuk 

membantunya supaya terpilih dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) 

Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I. Teradu pun juga melakukan komunikasi 

dengan Agustiani Tio Fridelina, Saeful dan Doni, di mana memiliki hubungan lebih 

dari teman dengan Agustiani Tio Fridelina. Teradu melakukan komunikasi baik 

secara tatap muka maupun melalui sarana komunikasi. Komunikasi ini 

                                                             
9 Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Op. Cit., hlm. 

41. 
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membicarakan mengenai pembahasan surat DPP PDI Perjuangan Nomor 

2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan 

Putusan MA Republik Indonesia No. 57P/HUM/2019 dan proses PAW Anggota 

DPR Dapil Sumatera Selatan I.  

Menurut DKPP, perbuatan Teradu pun terbukti melanggar Pasal 8  huruf (a), 

huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (g), huruf (h), huruf (i), huruf (j), huruf (l) dan 

Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku;  huruf (l) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik. Atas 

perbuatan teradu tersebut DKPP memutuskan, menjatuhkan sanksi pemberhentian 

tetap kepada teradu Wahyu Setiawan selaku Anggota KPU RI sejak putusan DKPP 

dibacakan. 

Penelitian ini penulis hendak mengkaji mengenai penyelesaian pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh DKPP dalam Putusan Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020. 

Memperhatikan gambaran putusan DKPP sebagaimana dikemukakan di atas, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Penyelesaian 

Pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilu oleh DKPP RI dalam Perspektif Teori 

Keadilan Bermartabat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitan dan penulisan skripsi ini adalah: 

bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP-

RI dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat? 

 

 

 

 

 



 

6 

 

C.  Tujuan Penelitan 

 Adapun tujuan dari tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah 

mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis penyelesaian pelanggaran kode 

etik penyelenggara pemilu oleh DKPP RI dalam prespektif teori keadilan 

bermartabat.  

 

  D.       Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1.     Manfaat Teoritis 

  Manfaat Teoritis ini adalah memberikan sumbangan konsep dan 

pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran 

kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP RI dalam perspektif teori keadilan 

bermartabat.  

 

2. Manfaat Praktis  

 Sedangkan manfaat praktis dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah 

memberikan masukan bagi praktek hukum yaitu bagi aparat penegak hukum dalam 

praktek penegakan hukum yang berkaitan dengan kewenangan DKPP RI. 

 

E.      Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum studi kasus. Yang dimaksud dengan penelitian hukum studi kasus 

adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan di mana 

putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini 
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penelitian hukum yang dilakukan berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran kode 

etik pemilu oleh DKPP RI dalam perspekrif teori keadilan bermartabat. 

2.      Bahan Hukum 

         Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, 

yaitu bahan hukum primer yang dimaksudkan dengan bahan hukum primer adalah 

bahan-bahan hukum utama dari mana asas-asas dan kaidah dapat ditemukan, bahan-

bahan hukum primer tersebut yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu a) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, b) Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilihan Umum, c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilihan 

Umum Republik Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum, d) Pengaduan Nomor: 04P/L-DKPP/I/2020 

yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 01-PKE-DKPP/I/2020. Sedangkan 

putusan DKPP adalah Putusan Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 DKPP RI. 

Disamping bahan primer penelitian hukum juga mencari kaidah dan asas-asas 

hukum yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu oleh 

DKPP RI yang memperoleh pembahasan oleh para ahli dalam buku-buku sebagai 

bahan hukum sekunder, buku-buku dimaksud dapat dilihat dalam susunan daftar 

pustaka.  

Bahan hukum tersier seperti kamus dan ensklopedia hukum di mana 

pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu oleh DKPP RI juga diteliti. 
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3.         Teknik Pengumpulan Data 

Data atau bahan hukum dikumpulkan dengan mendownload putusan 

pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP RI dalam 

perspektif teori keadilan bermartabat. 

4.         Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diatas kemudian dianalisis 

secara kualitatif yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis tidak 

menggunakan data kuantitatif atau data statistik. Analisis kualitatif artinya 

menemukan makna atau arti dari konsep-konsep yang berkaitan dengan 

penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP RI dalam 

perspektif teori keadilan bermartabat. 

5.  Pendekatan Yang Dipergunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yang dimaksudkan dengan statute approach adalah mendekati peraturan 

perundang-undangan dan mencari makna dan arti dalam peraturan perundang-

undangan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Pendekatan kasus case law 

approach juga digunakan mengingat adanya Putusan Nomor 01-PKE-

DKPP/I/2020 DKPP RI. 

 

 


