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BAB II 

 

Tinjauan Pustaka 

 

 

A. Teori Keadilan Bermartabat 

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan 

menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan keadilan khusus. 

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus 

ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan 

atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 

jenis, yaitu:10  

1) Keadilan distributif (justitia distributiva) yaitu keadilan yang secara proporsional 

diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, 

negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu 

memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;  

2)   Keadilan komut11atif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan    

       kontraprestasi; 

3)   Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti 

kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan 

atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak 

pidana yang dilakukannya. 

                                                             
10  Darji Darmodihardjo & Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm., 138-139. 
11  
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O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan 

kreatif (justitia creativa) dan keadilan protektif (justitia protectiva). Keadilan 

kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas 

menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan 

protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu 

perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya Roscoe Pound, salah 

seorang penganut Sociological Jurisprudence memberikan pandangan bahwa 

keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa 

hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam 

mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada 

keterikatan pada perangkat aturan tertentu.12 

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. 

Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan 

demi kepentingan umum13, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak 

mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas 

dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang 

berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang 

yang bersangkutan14. 

                                                             
12 Ibid, hlm., 147. 
13  Gustav Radbruch, Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy 

Series: Vol. IV, The Legal Philodophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk, 

Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1950, hlm., 49-224. 
14 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Editor Tribudiyono, Griya Media, 

Salatiga, 2011, hlm., 79. 
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Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. 

Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat 

dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat 

hukum (philosophy of law) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum 

(legal theory), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (jurisprudence), 

sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum 

(law and legal practice).15  

 Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara lex eterna 

(arus atas) dan volksgeist (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha 

untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. 

Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat 

hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, 

berdialektika secara sistematik. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan 

apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada 

keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. 

Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, 

misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah 

hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam 

kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain 

sebagainya. 16 

                                                             
15 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi 

Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, 

hlm., 21. 
16 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, 

Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 30-31. 
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 Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam 

literature berbahasa Inggris dengan konsep legal theory, jurisprudence atau 

philosophy of law dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem 

hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas 

hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang 

dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan 

Pancasila.17 Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena 

berbasis pada jiwa bangsa (volksgeist). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi 

sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (volksgeist) telah berisi 

kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, 

Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (values and virtues), 

termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan 

bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalan kehidupan 

suatu bangsa dan negara.18 

 Teori Keadilan Bermartabat sebagai legal theory atau teori hukum, adalah 

suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau substantive 

legal disciplines. Termasuk di dalam substantive legal disciplines yaitu jejaring 

nilai (value) yang saling terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang 

saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalan berbagai kaidah, asas-asas atau 

jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-

mengkait dan mengikat satu sama lain itu berada.19 

                                                             
17 Ibid, hlm. 43. 
18 Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Op. Cit., 

hlm., 3. 
19 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Op. 

Cit., hlm., 34. 
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 Teori Keadilan Bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud 

merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memedai (ilmiah) 

mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas 

hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, 

struktur atau susunan da nisi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan 

bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan 

oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.20 

 Keadilan bermartabat sebagai suatu grand theory hukum memandang 

Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber 

inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika 

kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari 

demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan begitu hukum 

mampu memanusiakan manusia; bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas 

yang mengatur etika penyelenggaraan Pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya 

sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Dikemukakan, bahwa:  

Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila itu terkandung nilai pengakuan 

terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta 

manusia juga mendapatkan perlakuan yang adil dari manusia lainnya, dan 

                                                             
20 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Op. 

Cit., hlm., 62-63. 
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mendapatkan hal yang sama terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap 

Tuhan.21 

Teori Kedilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (dignified justice) 

berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu 

negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan 

yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-

undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila 

itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam 

ungkapan pacta sut servanda (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat 

sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai 

suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka 

yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.22 

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dalam perspektif keadilan 

bermartabat, semua peraturan perundangan dan putusan hakim di Indonesia 

merupakan derivasi (“belahan jiwa”) dari Pancasila. Dengan perkataan lain, semua 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap 

itu adalah Pancasila juga, karena sejiwa dengan Pancasila, tidak bertentangan 

dengan Pancasila, tidak melawan Pancasila.23 

 

 

                                                             
21 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan Pertama, 

Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 93. 
22 Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Op. Cit., 

hlm., 22. 
23 Ibid. 
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B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Peradilan Etis 

Penyelenggara Pemilu Bermartabat 
 

1.       Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

Kajian pustaka tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-

RI) yang dikemukakan dalam BAB II skripsi ini, hampir seluruhnya diambil dari 

Buku yang ditulis oleh Profesor Teguh Prasetyo24, yang menulis tentang 

kelembagaan DKPP. Dikemukakan, bahwa DKPP bertugas menangani 

pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu25, sebagai faktor penting dalam 

kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif keadilan 

bermartabat untuk mengalawal nilai-nilai hukum bagi pemurnian kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu. Bersama KPU dan Bawaslu, DKPP berkontribusi 

menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu yang bermartabat26. Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 berisi rumusan ketentuan umum bahwa DKPP sebagai 

bagian dari kelembagaan yang memelaksanakan Pemilu telah diperkuat27 dan 

diperjelas. Tugas dan fungsi DKPP sudah disesuaikan dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan 

                                                             
24 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi), 

Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm., 169 sampai 215.  
25 Pasal 1 angka (24) UU Pemilu. 
26 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.  
27 Menurut Profesor Teguh Prasetyo, 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 ethic 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, Loc.Cit. 
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Penyelenggara Pemilu tersebut dimaksudkan, demikian Penjelasan UU Pemilu, 

adalah untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, 

dan demokratis.  

 

2. Kedudukan DKPP 

 Bersifat tetap, demikian menurut UU Pemilu, DKPP sebagai bagian dari 

kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara itu. 

Lembaga itu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan 

adanya dugaan pelanggaran kode etik28. Dugaan pelanggaran kode etik yang 

dilaporkan dan diadukan tersebut diduga dilakukan oleh: (1) anggota KPU, (2) 

anggota KPU Provinsi, (3) anggota, KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota Bawaslu, 

(5) anggota Bawaslu Provinsi dan (6) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.  

Diperbandingkan oleh Profesor Teguh29, bahwa dulu –sebelum UU 

Pemilu— berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu kewenangan  DKPP adalah  

memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan  

pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dalam lima belas lembaga yang 

terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kelima belas lembaga itu KPU, KPU 

Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,  KPPS, KPPLSN, dan Komisi 

Independen Pemilih (KIP)  Aceh dan jajarannya di kabupaten/kota, serta Bawaslu, 

                                                             
28 Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu. Frasa “menerima dan memutus” adalah dua ciri dari suatu 

lembaga peradilan; karena itu DKPP disebut sebagai peradilan etis, karena menerima dan memutus 

aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. 
29 Comparative law analysis seperti ini dapat dijumpai metodanya dalam Teguh Prasetyo, 

Penelitian Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusa Media, 

Bandung, 2019, dengan konsep internal transposition. Bandingkan pula dengan perbandingan 

hukum dalam Endang Prasetyawati, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010, hlm., 110. 
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Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan, 

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

Terlihat dari perbandingan antara UU Pemilu dengan UU Penyelenggara 

Pemilu yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU Pemilu itu 

terdapat kata “mengadili” yang ada dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak lagi muncul dalam UU 

Pemilu. Namun hal ini tidak menyebabkan DKPP sudah bukan lagi merupakan 

peradilan etis. Sebab dalam frasa “menerima dan memutus”, sudah termasuk 

pengertian memeriksa, megnadili, dan memutus”. Isu yang ada di sini adalah soal 

efisiensi penggunaan kata-kata saja. Mengingat UU Pemilu tidak mendefinisikan 

peradilan, maka ada baiknya dikemukakan di sini pengertian peradilan yang dapat 

dijumpai dalam jiwa bangsa juga, yaitu dalam hal ini yang dapat dijumpai dalam 

doktrin yang dibuat oleh jurist Indonesia. 

Menurut Sudikno Mertokusumo:  

kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta 

akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. 

Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk 

mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal 

memberikan keadilan”. “Hal memberikan keadilan” berarti: yang bertalian 

dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu 

memberikan kepada yang bersangkutan –konkretnya kepada yang mohon 

keadilan— apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam hakim atau 

pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau 

hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang 

berlaku yang tidak lain melaksanakan dan mempertahankan hukum atau 

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan30. 

 

                                                             
30 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia 

Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Cetakan Kedua, Liberty, 

1983, Yogyakarta, hlm. 2-3. 
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Dari definisi peradilan di atas terlihat bahwa ada tidaknya kata kerja 

mengadili, sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak dijumpai dalam 

UU Pemilu tidak menentukan untuk suatu lembaga negara seperti DKPP dapat 

disebut sebagai peradilan. Yang terpenting dari pengertian peradilan di atas adalah 

hal memberikan keadilan, dan unsur lainnya sebagaimana terlihat dalam definisi di 

atas. Dalam peradilan itu makna selanjutnya yang tidak kalah penting adalah 

dilaksanakan dan dipertahankannya hukum atau dijamin ditaatinya hukum materiil 

dengan putusan.  

Itulah sebabnya juga, konstruksi DKPP sebagai peradilan etis (court of 

ethics) yang selama ini disematkan, hendaknya direform menjadi konstruksi 

peradilan etis menurut hukum (the court of ethics according to the law). Konsep 

yang pertama dapat berkonotasi peradilan etis yang umum, yang subyektif dan 

arbitrer, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan aparat 

Negara. Sedangkan dalam konstruksi peradilan etis penyelenggara Pemilu menurut 

hukum maka manka yang ada di dalamnya adalah peradilan yang dijalankan 

menurut hukum yang berlaku, dan berlaku umum serta dapat dipaksakan dengan 

sanksi yang sudah ditentukan atas pelanggaran etis yang dinyatakan terbukti. 

Fungsi penetapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP 

menurut UU Pemilu, atau dalam perspektif keadilan bermartabat menurut 

manifestasi paling konkret dari Volksgeist atau jiwa bangsa yang diderivasi dari 

Pancasila, yaitu untuk menjaga sekurang-kurangnya tiga nilai31. Fungsi ini dapat 

                                                             
31 Dalam konteks pembicaraan mengenai nilai, hendaklah kita selalu ingat akan Etika 

sebagai ilmu yang memelajari tentang nilai, yaitu nilai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar 

oleh suatu masyarakat di suatu tempat, dan dalam kurun waktu tertentu. Hanya saja, pengertian etika 

yang demikian itu adalah ontologi etika pada umunya, bukan etika dalam ontologi yuridis. Dari 
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dikatakan sebagai fungsi untuk menjaga kemurnian nilai –fungsi pemurnian nilai 

bagi kelembagaan Penyelenggara Pemilu.  

Pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara 

Pemilu diwajibkan untuk selalu memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik 

dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat 

berperilaku dalam penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada, yang 

dirinci dalam Peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di bawah ini, maka 

orang/penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi, karena perilaku itu tidak 

sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai yang diwajibkan bagi penyelenggara 

Pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai suatu 

pemutusan hubungan kerja, namun merupakan tindakan pemurnian nilai dengan 

cara mengeluarkan Teradu/Terlapor dari kelompok penyelenggara Pemilu yang 

harus mengawal kemurnian nilai Penyelenggaraan Pemilu32. 

 

3.     Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP 

  

         Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan 

dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

penyelenggara Pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan 

verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya 

                                                             
sudut pandang ontologi yuridis, nilai-nilai etis yang umum tidak memiliki kekuatan paksa oleh 

Negara. Ada perbedaan tipis sekali, namun signifikan dengan etis dalam ontologi yuridis. Sebab 

nilai-nilai yang dikemukakan di sini adalah nilai-nilai etis menurut hukum, atau etika positif. 

Pelanggaran terhadap etis yang yuridis dapat diganjar dengan sanksi hukum dan dipaksakan oleh 

kesepakatan bersama, maupun oleh Negara. Bandingkan dengan etika pada umumnya, dapat 

membaca buku yang ditulis oleh ahli etika umum, seperti misalnya dalam buku yang ditulis Franz 

Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Ketiga, 

Gramadia Pustakan Utama, Jakarta, 1991; atau Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, 

Cetakan Kedua, Kanisius, Jakarta, 1993. 
32 Dikutip dari pandangan Ketua DKPP-RI, Dr. Haryono, SH, MCL, dalam diskusi 

berjudul: Format Putusan DKPP, Kamis, 27 Oktober 2017, di Hotel Lor In, Sentul, Bogor. 
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pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Pentahapan 

jalannya peradilan etis menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, 

yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya 

penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan 

DKPP sebagai peradilan ethics menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu 

pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan 

pengadilan pada umumnya, terdapat irah-irah. Dalam hal ini dipilih irah-irah: Demi 

Keadilan Dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu33. Pelaksanaan Putusan DKPP 

dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan 

DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan "pihak terkait", antara 

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

Penyelenggara Pemilu34. 

 

4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu 

 Pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara 

Pemilu, yang di atas disebut sebagai pemurnian nilai bagi kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu dapat dijumpai dalam Peraturan DKP-RI No. 2 Tahun 2017 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hanya saja dalam 

Ketentuan Peralihan Peraturan DKP-RI No. 2 Tahun 2017 ditegaskan bahwa 

                                                             
33 Setiap putusan pengadilan, termasuk peradilan yang dijalankan DKPP untuk mengawal 

pemurnian nilai-nilai kelembagaan Penyelenggara Pemilu harus mempunyai kepala Putusan pada 

bagian atas Putusan, yaitu irah-irah: Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kepala 

Putusan menandai adanya kewibawaan yang memberi kekuatan eksekutorial pada Putusan. Apabila 

kepala putusan tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, sekalipun ada yang mengatakan 

quasi pengadilan namun tetap saja sama baiknya dengan putusan pengadilan, maka hakim tidak 

dapat melaksanakan Putusan tersebut; atau lembaga yang ditunjuk untuk menindaklanjuti dan 

mengawasi Putusan tersebut tiak dapat melakukan perbuatan hukum lebih lanjut. Pandangan seperti 

ini merupakan prinsip hukum yang diakui dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam Sistem 

Hukum Pancasila. Lihat misalnya Pasal 224 HIR, dan Pasal 258 Rbg. 
34 Penjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf (d) UU Pemilu. 
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terhadap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan DKPP itu 

diundangkan, tetap diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, 

Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 

  

4.1.      Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagai Hukum Materiil 

 Pedoman perilaku sebagaimana dikemukakan di bawah ini dapat dikatakan 

sebagai hukum materiil dalam peradilan etis menurut hukum terhadap 

Penyelenggara Pemilu. Selama ini, sudah menjadi pemahaman umum bahwa 

hukum materiil sebagaimama terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat 

tidak tertulis, merupakan pedoman atau kaidah bagi warga masyarakat tentang 

bagaimana orang selayaknya berbuat (to do) atau tidak berbuat (not to do), termasuk 

melakukan pembiaran sebagai berbuat (refrain from doing something) dalam suatu 

masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan 

manusia, atau dalam konteks keadilan bermartabat untuk memanusiakan manusia 

(nguwongke wong).  

 Namun hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman –seperti 

tertera dalam nama Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 itu— untuk dibaca, dilihat 

atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hukum, dalam hal 

ini kaidah etis menurut hukum bagi Penyelenggara Pemilu harus dilaksanakan. 

Pihak yang melaksanakan hukum itu adalah setiap orang atau subyek hukum, yang 

dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 telah ditentukan nama “peristilahan”-nya 

secara tertentu.  
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5. Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

 Untuk melaksanakan hukum materiil sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, maka terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan 

berlangsungnya hukum materiil dalam hal ada tuntutan, aduan, laporan diperlukan 

rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil itu sendiri. 

Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara. 

Hukum formil tersebut adalah Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017, 

tentang  Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan Penetapan 

pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga DKPP adalah suatu peradilan 

etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, 

hal ini menyempurnakan pengunaan konsep court of ethics35 berbasis rule of ethics 

dan disandingkan dengan rule of laws yang selama ini dipergunakan. dalam 

peradilan yang dijalankan oleh DKPP untuk menerapkan Peraturan DKPP No. 2 

Tahun 2017 sebagai code of ethics menurut hukum, yaitu hukum materiil tentang 

etika dan perilaku Penyelenggara Pemilu terhadap fakta-fakta yang diajukan kepada 

para Komisioner dibutuhkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagai hukum 

acaranya. 

DKPP menerapkan hukum, semua yang telah ditulis dalam peraturan 

perundang-undangan (asas legalitas formal maupun materiil) khususnya Peraturan 

DKPP, terhadap fakta yang diajukan kepada kelembagaan Penyelenggara Pemilu 

tersebut; termasuk dapat diartikan pula mengadili dengan jalan lembaga itu (DKPP) 

                                                             
35 Nur Hidayat Sardini, Mekanisme Penyelesaian Pentelenggaraan Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu, Cetakan Pertama, Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015, hlm. 35. 
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menerapkan administrative policy atau suatu produk dari suatu kebijakan 

formulatif36 terhadap fakta yang diajukan kepadanya. 

5.1. Prinsip dan Ruang Lingkup (Yurisdiksi) Persidangan 

 Prinsip Persidangan Kode Etik terdapat pada BAB II Peraturan DKPP-RI 

No. 3 Tahun 2017 berisi dua prinsip beracara yang penting untuk dikemukakan di 

sini, yaitu bahwa persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat, 

terbuka, dan sederhana. Prinsip selanjutnya, yaitu pengaduan dan/atau laporan serta 

persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak dipungut 

biaya. 

 Mengenai ruang lingkup persidangan kode etik menurut Peraturan DKPP-

RI No. 3 Tahun 2017 terdapat pada BAB III, bahwa setiap penyelenggara Pemilu 

wajib mematuhi kode etik. Selanjutnya ditegaskan batas kewenangan atau 

yurisdiksi absolut dari DKPP bahwa hal menyangkut penegakan kode etik 

penyelenggara Pemilu hanya (monopoli) dilaksanakan oleh DKPP. 

5.2. Pengaduan, Laporan dan Rekomendasi 

Pengaduan dan/atau Laporan serta rekomendasi diatur dalam Bagian Kesatu 

Umum BAB IV Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, yaitu bahwa dugaan 

pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa: Pengaduan dan/atau 

Laporan; dan/atau rekomendasi DPR. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan oleh: 

                                                             
36  Istilah kebijakan formulatif meminjam konsep yang digunakan Otto Yudianto, lihat Otto 

Yudianto, Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam rangka 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 

2015. Nampaknya menurut Otto Yudianto, meskipun suatu rumusan ketentuan itu merupakan 

rumusan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (KUHP), namun hal itu dapat dilihat 

sebagai suatu kebijakan (policy), dan oleh sebab itu disebut sebagai kebijakan formulatif. Pandangan 

Otto Yudianto ini menyempurnakan perspektif Barat yang dikemukakan Ronald Dworkin dalam 

bukunya: A Matter of Principle. Lihat Ronal Dworkin, A Matter of Principle, Clarendon Press, 

Oxford, 1986. 
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Penyelenggara Pemilu; Peserta Pemilu; tim kampanye; masyarakat; dan/atau, 

pemilih. Rekomendasi DPR disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan 

Peraturan Tata Tertib DPR. 

Dalam Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 Bagian Kedua tentang 

Persyaratan dan Tata Cara, diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan dugaan 

pelanggaraan kode etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

sebanyak dua rangkap.  Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaraan kode 

etik itu disertai pula dengan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam format 

digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram 

padat (compact disk) atau yang sejenis dengan itu. 

5.3. Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan 

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang 

pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan, yang terdiri dari dua bagian. Dalam Bab 

V dari Peraturan tersebut diatur bagian yang pertama mengenai verifikasi 

administrasi sedangkan bagian yang kedua mengatur verifikasi materiel, registrasi, 

dan penjadwalan sidang. 

 Pengaturan mengenai verifikasi administrasi diatur bahwa Pengaduan 

dan/atau Laporan pelanggaran kode etik dengan Teradu dan/atau Terlapor yaitu 

Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: anggota KPU; anggota Bawaslu; 

anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; anggota Bawaslu Provinsi; anggota KPU 

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; 

anggota PPLN;  anggota Panwaslu LN; atau anggota KPPSLN, Pengaduan dan/atau 

Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu maka verifikasi 



 

25 

 

administrasi oleh DKPP. Verifikasi administrasi dimaksudkan untuk memastikan 

kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan. 

 Setiap Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara langsung 

telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberikan surat tanda terima. 

Formulir surat tanda terima Pengaduan dan/ atau Laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017. 

 Pengaturan mengenai verifikasi materiel, registrasi, dan penjadwalan sidang 

diatur bahwa Pengaduan dan/ atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi 

administrasi dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. Verifikasi materiel 

dimaksud untuk menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk 

disidangkan. 

 Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi 

dan Verifikasi Materiel dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP. Apabila 

Pengaduan dan/atau Laporan itu dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP 

tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan. 

 DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama dua Hari setelah Pengaduan 

dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel dan dicatat dalam 

buku registrasi perkara. Penetapan Hari sidang diberitahukan kepada Pengadu 

dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat.  

Apabila Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan dapat disidangkan dalam 

sidang DKPP, maka Pengadu dan/atau Pelapor wajib menyerahkan dokumen 

Pengaduan dan/atau Laporan sebanyak delapan rangkap. Dokumen Pengadulan 

dan/atau Laporan tersebut disertai dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam 
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format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa 

disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. DKPP akan 

menunda pelaksanaan sidang apabila Pengadu dan/atau Pelapor belum 

menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan. 

5.4. Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

 Persiapan persidangan dikemukakan bahwa Sekretariat menyediakan 

anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung 

penyelenggaraan Persidangan. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di 

daerah dilaksanakan di kantor KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi 

atau tempat lainnya. 

Bila terjadi keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak 

jauh. Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada 

orang lain untuk mewakili dalam Persidangan. Pelaksanaan persidangan 

dikemukakan bahwa persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. 

Dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh dua orang 

anggota DKPP. Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi 

Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis. 

Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu, dapat digantikan oleh anggota KPU 

atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu. 

Pelaksanaan persidangan meliputi: memeriksa kedudukan hukum Pengadu 

dan/atau Pelapor; mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah 

sumpah;  mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; 

mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; mendengarkan keterangan ahli 
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di bawah sumpah; mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan 

mengesahkan alat bukti dan barang bukti. 

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat 

menyampaikan alat bukti  tambahan dalam persidangan. Dalam hal sidang dianggap 

cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan persidangan selesai dan 

dinyatakan ditutup. Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada Rapat Pleno. 

Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno. 

5.5. Sidang Pemeriksaan di Daerah 

 Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur mengenai sidang 

pemeriksaan di daerah. DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan 

dugaan pelanggaran kode etik oleh: anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, 

anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP 

Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau anggota PPK, 

anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa,  

anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau 

anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau 

anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 

5.6. Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

 Penetapan Putusan pelanggaran kode etik diatur bahwa hal itu dilakukan 

melalui Rapat Pleno. Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama sepuluh 

Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan 

secara tertutup yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP, kecuali dalam 

keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. Rapat pleno 
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DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. DKPP mendengarkan 

pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan. 

Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat tiga puluh Hari sejak 

Rapat Pleno penetapan putusan. Putusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno 

DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau 

Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait. 

Amar putusan DKPP menyatakan: Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat 

diterima; Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau  Teradu dan/atau 

Terlapor tidak terbukti melanggar. Apabila amar putusan DKPP menyatakan 

Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi: teguran 

tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap. 

 Jikalau amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak 

terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. Sedangkan bila Pengadu 

dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu 

terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat 

memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. 

 Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Penyelenggara Pemilu wajib 

melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh Hari terhitung sejak putusan 

dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, 

jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat 

keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP. 

Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada: Teradu dan/atau Terlapor; Pengadu 
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dan/atau Pelapor; dan Pihak Terkait lainnya. Penyampaian salinan putusan 

dimaksud agar ditindaklanjuti.  

 Sejumlah aspek lain yang tidak dikemukakan di atas juga diakomodasi 

pengaturannya dalam Peraturan DKPP dimaksud. Dirumuskan bahwa KPU 

melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan 

KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas. KPU 

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan 

pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada 

Peraturan KPU. Bawaslu melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik 

anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas. 

 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 

kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas 

TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu. Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus 

pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai 

PPLN, dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.  

Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota 

memutus pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara 

sebagai anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya 

keputusan pemberhentian.  

Apabila Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota, yang 

bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai 

dengan terbit keputusan pemberhentian. Jika Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota 

memutus pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara 

sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas 
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TPS sampai terbit keputusan pemberhentian. Keputusan pemberhentian 

sebagaimana dimaksud diadukan dan/atau dilaporkan oleh KPU, KPU Kabupaten/ 

Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada 

DKPP untuk dilakukan pemeriksaan. 

 


