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BAB III 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 
 

 

 

 

A. Temuan tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif 

Keadilan Bermartabat 
 

 Sesuai dengan ajaran dalam teori Keadilan Bermartabat, dikatakan bahwa 

apabila orang hendak mencari hukumnya maka hukumnya itu harus dicari dalam 

jiwa bangsa (volksgeist). Wujud yang nyata dari jiwa bangsa dalam penelitian ini, 

adalah putusan hakim, dalam hal ini putusan para Komisioner DKPP-RI. Putusan, 

atau temuan dimaksud, yaitu Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/I/2020. 

1. Pihak Pengadu dan Pihak Teradu dalam Penyelesaian Pelanggaran 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif 

Keadilan Bermartabat 
 

Adapun yang menjadi pihak Pengadu yang mengadukan Penyelenggara 

Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara 

Pemilu untuk diadili oleh DKPP dalam Perkara ini adalah sebagai berikut. Pengadu 

yang pertama, disebut sebagai Pengadu I yaitu Albhan bekerja sebagai Ketua 

Bawaslu RI. Pengadu yang kedua, disebut sebagai Pengadu II yaitu Ratna Dewi 

Pettalolo bekerja sebagai Anggota Bawaslu RI, Pengadu yang ketiga, disebut 

sebagai Pengadu III yaitu Fritz Edward Siregar bekerja sebagai Anggota Bawaslu 

RI, Pengadu yang keempat, disebut sebagai Pengadu IV yaitu Rahmat Bagja 

bekerja sebagai Anggota Bawaslu RI, dan Pengadu yang kelima, disebut sebagai 

Pengadu V yaitu Mochammad Afifuddin bekerja sebagai Anggota Bawaslu RI. 

Sedangkan pihak yang diadukan dalam pelanggaran kode etik penyelenggara 
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pemilu disebut sebagai Teradu yaitu Wahyu Setiawan bekerja sebagai Anggota 

KPU RI.  

2. Pokok Pengaduan Para Pengadu dalam Penyelesaian Pelanggaran 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif 

Keadilan Bermartabat 
 

Para Pengadu adalah Bawaslu berdasarkan Kepres Nomor 44 Tahun 2017. 

Sedangkan Teradu adalah Anggota KPU berdasarkan Kepres Nomor 43 Tahun 

2017. Dalam hal ini Para Pengadu mendapatkan informasi dari KPK bahwa Teradu 

tertangkap tangan pada 8 Januari 2020, sekitar pukul 12.55 WIB. Para Pengadu 

menugaskan Tim yang beranggotakan Abdullah, Yusti Erlina, Muharram F.N., 

Ferdinan Islami, Fadhlul Hanif, Oka Sila Sakti, dan Ra’id Muhammad berdasarkan  

Surat Tugas Nomor 0035.A/SJ/I/2020 tertanggal 8 Januari 2020 dan Nomor 

0036.A/SJ/I/2020 tertanggal 8 Januari 2020. Tim tersebut ditugaskan untuk 

menelusuri dan klarifikasi adanya pelanggaran kode etik. Para pengadu diberikan 

kesempatan oleh KPK untuk menghadiri konfersi pres pada 9 Januari 2020 sekitar 

pukul 19.30 WIB. Don merupakan pengurus DPD PDIP mengajukan gugatan uji 

materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara mengenai meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP yaitu 

Nazarudin Kiemas. Gugatan dikabulkan MA dengan penentu suara dan pengganti 

antar waktu. KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai 

pengganti Alm. Nazarudin Kiemas pada 31 Agustus 2019. PDIP mengajukan 

permohonan fatwa MA lagi pada 13 September 2019 dan mengirimkan surat berisi 

penetapan caleg pada 23 September 2019. Saeful menghubungi Agustiani Tio 

Fridelina melobi untuk mengabulkan Harun Masuki sebagai PAW. Agustiani Tio 

Fridelina mengirimkan dokumen dan fatwa MA kepada Teradu untuk membantu 
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proses penetapan PAW dan teradu menyanggupi dan membalas: “Siap mainkan!”, 

kemudian Teradu meminta dana operasional sebesar Rp 900 juta. KPU menolak 

permohonan PDIP pada 7 Januari 2020 untuk menetapkan Harun Masiku sebagai 

PAW dan tetap pada keputusan hasil rapat pleno. Teradu menghubungi Doni dan 

telah menerima uang akan berusaha mengupayakan penetapan Harun Masuki 

sebagai PAW. Teradu meminta uang yang dikelola oleh Agustiani Tio Fridelina 

pada 8 Januari 2020, KPK pun melakukan OTT dengan barang bukti uang Rp 400 

juta yang di tangan Agustiani Tio Fridelina dalam bentuk Dollar Singapura. KPK 

melakukan gelar perkara dan menyimpulkan terdapat tipikor menerima hadiah atau 

terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024. KPK menetapkan 

Teradu sebagai tersangka.  

 Teradu diduga oleh Para Pengadu menlanggar sumpah jabatan dalam Pasal 

7 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Teradu melanggar prinsip mandiri 

pada Pasal 8 huruf (g) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Teradu juga tidak 

bersikap professional seperti halnya diatur dalam Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 

2 Tahun 2017. Teradu diberhentikan tidak hormat sebagai Anggota KPU apabila 

melanggar ketentuan Pasal 37 UU Nomor 7 Tahun 2017. Atas pelanggaran terhadap 

sumpah jabatan dan/atau kode etik yang dilakukan Teradu, Para Pengadu meminta 

DKPP memeriksa aduan aquo dan memberikan putusan berupa penjatuhan sanksi 

pemeberhentian tetap kepada Teradu sebagai Anggota KPU. 

3. Petitum Pengadu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif Keadilan 

Bermartabat 
 

 Pengadu memohon kepada DKPP untuk memutus (1) menerima dan 

mengabulka Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, (2) menghukum Teradu karena 
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telah melanggar Kode Etik berat, (3) memberikan sanksi pemberhentian tetap 

kepada Teradu.  

4. Penjelasan dan Pokok Jawaban Teradu dalam Penyelesaian 

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam 

Perspektif Keadilan Bermartabat 
 

 Teradu bersedia menghadiri sidang yang digelar DKPP dalam hal ini 

diberitahukan oleh Penyidik KPK, walau Teradu telah mengundurkan diri sebagai 

Anggota KPU sejak 10 Januari 2020. Teradu tidak merespon dalil aduan Para 

Pengadu terkait materi penyelidikan KPK, khawatir menggangu proses yang 

berlangsung di KPK. Teradu bersedia menjawab terkait etik dan proses 

pengambilan keputusan. Teradu memahami mekanisme dan proses PAW, proses 

administrasi. KPU termasuk Teradu telah mengambil secara bulat bahwa tidak 

menerima surat permintaan PDIP. Teradu menyampaikan hal ini kepada Ketua 

KPU RI dan Sdri. Evi Novida Ginting sebagai koordinator divisi. Teradu 

menyampaikan kepada Ketua KPU RI untuk mengeluarkan surat penolakan kepada 

PDIP karena ada pemakelaran. Teradu tidak mengenal Harun dan hanya 

mengetahui sebagai caleg. Teradu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang perlu 

Teradu komunikasikan. Proses PAW tidak dapat dilaksanakan. PDIP mengusulkan 

dua usulan PAW, pertama pergantian calon terpilih Dapil Kalimantan Barat dan 

kedua pergantian calon terpilih Dapil Sumatera Selatan I terkait Harun Masiku. 

Pemenuhan syarat sesuai peraturan perundang-undangan hanya Dapil Kalimantan 

Barat. PDIP menyampaikan keberatan dan meminta fatwa ke MA. Kemudian 

muncul surat kedua. KPU tetap tidak menerima. Terdapat surat ketiga dan ini yang 

menjadi masalah. Teradu menjelaskan ini persoalan pribadi. Teradu memberitahu 

kepada PDIP melalui orang-orang yang menghubunginya baik di kantor maupun di 
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luar kantor bahwa proses PAW tidak dapat diterima. KPU dalam situasi seperti ini 

hanya sebatas melayani PAW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Teradu tidak dapat menyampaikan kepada mejelis DKPP terkait penyuapan 

karena telah berkomitmen dengan KPK untuk memilah agar tidak semua 

disampaikan di persidangan. Teradu menyerahkan kepada majelis hakim atas 

tuduhan ketidakmandirian dan ketidakprofesionalan. Teradu mengakui adanya 

salah tafsir contoh, pada Sdri. Tio utusan PDIP, memberi informasi bahwa PDIP 

akan bersurat ke KPU, Teradu menjawab “siap mainkan”. Maksud perkataan 

tersebut bahwa surat yang dikirimkan kepada KPU kemudian ditindaklanjuti, 

karena saat itu Teradu tidak berada di kantor. Teradu mengetahui ada surat dari 

PDIP tetapi secara fisik tidak mengetahui. Teradu dalam posisi sulit menghadapi 

Sdri. Tio, Saeful, dan Doni, karena teman Teradu. Hingga titik tertentu Teradu 

mengatakan “tidak-tidak-tidak” sehingga Sdri. Tio mengajak bertemu Hasyim 

Asy’ari (Anggota KPU, kolega Teradu) untuk berkonsultasi. Hasym dalam 

pertemuan tersebut menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan sikap 

kelembagaan KPU sehingga permintaan Sdri. Tio tidak dapat dilaksanakan. 

Apabila PDIP ingin melakukan PAW harus sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. Teradu juga menyampaikan kedekatanya dengan Sdri. Tio sebagai senior, 

kakak sendiri. Dalam situasi seperti ini Teradu sering berkeluh kesah kepada Ketua 

dengan harapan mempunyai argument untuk menolaknya. Teradu tidak ada niatan 

untuk menghancurkan lembaga yang dicintainya. Sehingga mengundurkan diri atas 

tanggungjawab moral dan sikap professional Teradu. Teradu tidak pernah 

memperjuangkan Harun Masiku dalam persidangan. Sikap tersebut dapat 
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dibuktikan dalam rapat pleno bahwa Teradu tidak berbeda pendapat terkait surat 

PDIP.  

Teradu perbedoman pada dua hal yaitu pertama, perselisihan hasil pemilu 

telah selesai dan suarat PDIP masih menyoal hasil pemilu. Kedua, mekanisme 

untuk mengganti calon yang sudah dilantik hanya satu yaitu melalui PAW. Teradu 

berbeda pandangan dengan orang partai tersebut dan menegaskan surat PDIP tidak 

dapat dilaksanakan KPU. Teradu mengakui keliru dalam berkomunikasi. Seperti 

mengatakan “siap saya usahakan”, “siap diupayakan”, yang mungkin 

disalahartikan. Teradu tidak mengupayakan yang tidak dapat Teradu lakukan. 

Istilah pemakelaran ditunjukan kepada Sdri. Tio, Saeful, dan Doni karena perbuatan 

dan perilakunya. Teradu juga mengakui kesalahannya tidak bertemu di kantor KPU 

tetapi bertemu di tempat umum. Teradu tidak berpikiran melibatkan secretariat 

mendampingi dalam pertemuan dengan Sdri. Tio, Saeful, dan Doni. 

5. Petitum Teradu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif Keadilan 

Bermartabat 
 

 Teradu menyerahkan keputusan kepada majelis pemeriksa DKPP atas 

keterangan Teradu dimuka persidangan.  

6. Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif Keadilan 

Bermartabat 

 

6.1 Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) 

 KPU menetapkan calon tetap DPR RI dengan daftar calon tetap DPP PDIP 

Dapil Sumsel I pada 20 September 2018 sebagai berikut, nomor urut 1. Ir. H. 

Nazarudin Kiemas, 2. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., 3. Riezky Aprilia, S.H., 

M.H., 4. Diah Okta Sari, 5. Doddy Julianto Siahaan, S.H., 6. Harun Masiku, S.H., 
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7. Dra. Sri Suharti, M.Si, 8. Irwan Tongari, S.E. Melalui informasi online Republika 

tanggal 27 Maret 2019, Nazarudin Kiemas meninggal dunia, KPU menindaklanjuti 

klarifikasi kepada DPP PDIP. DPP PDIP membenarkan Nazarudin Kiemas 

meninggal dunia sesuai surat kematian Nazarudin Kiemas. Menurut ketentuan 

Pasal 37 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara, 

jika terdapat calon yang meninggal maka KPPS mengumumkan calon yang 

meninggal dunia melalui papan pengumuman di TPS atau secara lisan. DPP PDIP 

mengajukan uji materi Pasal 54 ayat (5) huruf (k) Peraturan KPU Nomor 3 kepada 

Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi 

tersebut dengan menerbitkan Putusan Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019. 

DPP PDIP mengajukan permohonan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan 

MA tersebut. DPP PDIP meminta suara sah dari calon yang meninggal (Nazarudin 

Kiemas) dialihkan kepada calon Harun Masuki. KPU menindaklanjuti Putusan MA, 

KPU menyatakan bahwa tidak menerima permohonan dari DPP PDIP. Permohonan 

tersebut tidak sesuai ketentuan perundang-undnagan. Begitu pula dengan amar 

putusan MA tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta DPP PDIP 

kepada KPU. 

 KPU melaksanakan Rapat Pleno. KPU menetapkan PDIP memberoleh satu 

kursi pada Dapil DPR Sumsel I Kursi dan menetapkan calon Terpilih yaitu Rezky 

Aprilia pada 31 Agustus 2019 berdasar hasil rekapitulasi pada 21 Mei 2019. Saksi 

PDIP pada rapat pleno KPU mengajukan keberatan dan meminta KPU 

melaksanakan Putusan MA. Akan tetapi, KPU tetap pada keputusan yang telah 

diterbitkan. KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1317/PL.01.9.Kpt/ 

06/KPU/VIII/2019 pada 31 Agustus 2019 tentang penetapan kursi dan Keputusan 
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KPU Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 pada 31 Agustus 2019 tentang 

Calon Terpilih DPR. KPU menerima tembusan surat dari PDIP pada 27 September 

2019. Surat tersebut nomor 72/EX/DPP/IX/2019 pada 13 September 2019 perihal 

Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 

2019, hal ini dilakukan supaya KPU bersedia melaksanakan permintaan DPD PDIP. 

Pada 18 Desember 2019 KPU menerima surat dari DPD PDIP. Surat 

tersebut berisikan meminta KPU untuk melaksanakan PAW Riezky Aprilia sebagai 

anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku. KPU menanggapi 

surat tersebut, bahwa tidak dapat menerima permohonan PAW karena tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 (1) Peraturan KPU 

Nomor 6 Tahun 2017. 

6.2 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  

 KPK melakukan operasi tangkap tangan Teradu pada 8 Januari 2020 di 

Bandara. KPU menetapkan Teradu sebagai tersangka berdasar bukti yang cukup. 

KPK kini melakukan penyelidikan dan pemeriksaan perkara aquo. 

7. Pertimbangan Putusan dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu oleh DKPP dalam Perspektif Keadilan 

Bermartabat 
 

 Mendalilikan bahwa Teradu diduga melakukan komunikasi dengan pihak 

terkait dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dapil Sumatera 

Selatan I karena terdapat caleg yang meninggal. Teradu menjanjikan, meminta dan 

menerima uang kepada pihak yang berkepentingan dalam proses Pergantian Antar 

Waktu (PAW) Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I. Tindakan Teradu berujung 

pada operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh 

KPK. Atas perbuatan Terduga maka para Pengadu berkesimpulan bahwa Teradu 
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telah melanggar sumpah janji, kemandirian, dan profesionalitas penyelenggara 

pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.  

Teradu pun mengakui pernah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait 

dalam proses PAW Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I yaitu Agustiani Tio 

Fridelina, Saeful dan Doni. Teradu mengakui memiliki kedekatan yang lebih 

sebagai teman dan lebih menanggap senior dan sebagai kakak dengan Agustiani 

Tio Fridelina serta Teradu melakukan komunikasi aktif dengan Agustiani Tio 

Fridelina. Teradu juga melakukan komunikasi aktif dengan ketiga orang partai 

tersebut baik tatap muka secara langsung maupun dengan sarana komunikasi. 

Komunikasi tatap muka di Kantor KPU maupun diluar kantor untuk membahas PDI 

Perjuangan terkait fatwa MA dan proses PAW Anggota DPR Dapil Sumatera 

Selatan I.  

Teradu dalam proses persidangan di DKPP menolak memberikan jawaban 

mengenai materi yang sedang diproses di KPK, karena telah berkomitmen dengan 

KPK memilah-milah sehingga tidak semua disampaikan Teradu di persidangan dan 

teradu tidak ada niatan untuk tidak terbuka dalam proses persidangan di DKPP. 

Teradu mengakui bahwa yang dialaminya masalah pribadi dan tidak terkait 

kelembagaan oleh karenanya tanggungjawab moral dan sikap professional Teradu 

sebagai Anggota KPU RI telah dinyatakan tersangka oleh KPK, sehingga secara 

resmi mengundurkan diri sebagai Anggota KPU RI sejak 10 Januari 2020. 

KPU dan Teradu juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan memahami 

mekanisme dan proses PAW, di mana mengambil keputusan secara bulat tidak 

dapat menerima surat permintaan PDI Perjuangan. Hal tersebut telah disampaikan 
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Teradu kepada Ketua KPU RI dan Evi Novita Ginting (koordinator divisi). Teradu 

pun tidak merasa memperjuangkan proses PAW Harun Masiku. 

DKPP berpendapat bahwa komunikasi dan bertatap muka secara langsung 

oleh Teradu dengan Agustiani Tio Fridelina, serta Saeful dan Doni (pengacara aktif 

mengurus proses PAW Anggota DPR Riezky Aprilia dengan Harun Masiku dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Dapil Sumatera Selatan 

I) yang berusaha mempengaruhi Teradu supaya membantu dalam proses PAW 

Anggota DPR. Hal ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum 

maupun etika. Tindakan tersebut terhadap fungsi, tugas dan wewenang Teradu 

sebagai Anggota DPR RI telah mencerminkan keberpihakan dan sikap partisipan 

yang melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b prinsip mandiri juncto Pasal 8 huruf a, 

huruf b, dan huruf d, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sehingga Teradu terbukti melanggar 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 

DKPP dapat mempermaklumkan Teradu tidak memberikan jawaban atas dalil 

Pengadu mengenai menerima uang dari pihak- pihak yang berkepentingan dalam 

proses PAW Anggota DPR karena hal tersebut merupakan bagian dari proses 

penyidikan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Tindakan Teradu 

dalam melakukan pertemuan dan komunikasi Agustiani Tio Fridelina dan Saeful 

yang disebut Teradu sebagai makelar dalam proses PAW, pada akhirnya tertangkap 

tangga pada 8 Januari 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. 

Meskipun masih membutuhkan proses atas Teradu menerima suap dan masih 

membutuhkan pembuktian melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap, Teradu menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi 
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atas nama jabatan. Hal tersebut seharusnya disadari oleh Teradu segala perbuatan 

dan tindakan Teradu melekat pada nama jabatan, sehingga akan berdampak pada 

martabat dan kehormatan penyelenggara Pemilu baik secara keseluruhan maupun 

sebagai anggota KPU RI. Seharusnya Teradu dapat menjadi contoh dan teladan 

yang menunjukkan sikap penyelenggara yang mandiri, kredibel dan berintegirtas 

bagi jajaran penyelenggara pemilu secara nasional. Segala tindakan yang dilakukan 

oleh Teradu telah menunjukan keberpihakan kepada kepada partai politik tertentu. 

Tindakan tersebut melanggar Pasal 8 huruf l Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku dan ketentutan tersebut lebih lanjut 

diterjemahkan Pasal 75 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menegaskan larangan untuk 

tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, tim kampanye di luar kantor 

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota atau di luar kegiatan kedinasan lainnya. Dalam hal ini Teradu 

bebas melakukan pertemuan dengan peserta pemilu di luar kantor dan pertemuan 

tersebut dilaporkan kepada Ketua KPU dan anggota lainnya. Namun, Ketua KPU 

dan anggota lainnya tidak mengingatkan perbuatan teradu tersebut telah melanggar 

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019. 

Hal tersebut terkesan membiarkan Teradu melakukan tindakan yang diperbuatnya, 

seharusnya Ketua dan anggota KPU mengefektifkan sistem pengendalian internal 

sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 

Tahun 2019. Selain itu, Ketua dan anggota KPU tidak menyerahkan bukti dokumen 

berupa notulensi rapat pleno pengambilan keputusan untuk merespon surat 
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permohonan pelaksanaan putusan MA dari PDI Perjuangan, DKPP pun 

mengingtakan supaya Ketua dan anggota KPU agar tertib administrasi yang 

mencerminkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu. 

Dengan demikian DKPP pun memutuskan, yang pertama, DKPP 

mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; kedua, DKPP 

menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Wahyu Setiawan selaku 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;  

ketiga, DKPP memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk 

mengawasi pelaksanaan Putusan ini; dan yang terakhir, DKPP memerintahkan 

Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat tujuh 

hari sejak Putusan ini dibacakan.   
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B.  Pembahasan 

 Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sering 

terjadi, baik dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Bawaslu dengan peserta 

pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan lebih khusus 

lagi untuk kode etik penyelenggara pemilu sendiri diatur dalam Peraturan DKPP 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilihan Umum sedangkan penyelesaiannya diatur dalam Peraturan DKPP 

Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum. Penanganan kasus yang penulis analisis sudah sesuai dengan 

Teori Keadilan Bermartabat. Penyelesaian pelanggaran kode etik di mana menurut 

teori Keadilan Bermartabat telah sesuai karena menurut perspektif keadilan 

bermartabat, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila telah diderivasi ke dalam 

peraturan perundang-undangan begitu juga dengan putusan hakim berkekuatan 

hukum tetap merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (volkgeist). Dengan demikian, 

disitulah kita dapat menemukan hukumnya di dalam hukum postif Indonesia 

berdasarkan Pancasila. 

 Kasus yang menjerat Wahyu Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai 

anggota KPU RI dalam penyelesaiannya yang dilakukan oleh DKPP RI dapat 

dijumpai pada sumber hukum ataupun pengaturan hukumnya di mana terdapat 

dalam jiwa bangsa (volksgeist). Menurut teori keadilan bermartabat jiwa bangsa 

tersebut dapat kita jumpai dan digali dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan DKPP yang penulis jabarkan pada bagian temuan hukum sebelum 

pembahasaan ini. 
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 Majelis atau Tim Pemeriksa dalam mengangani dan memutus kasus 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan (anggota KPU RI) 

berpedoman pada keadilan bermartabat di dalam jiwa bangsa (volksgeist) yang 

memanifestasikan pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik 

dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP 

Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum. Dengan melihat fakta dan barang bukti yang ada majelis atau tim 

pemeriksa membuktikan bahwa Wahyu Setiawan melanggar kode etik 

penyelenggara pemilu. Walapun Wahyu Setiawan telah melanggar kode etik 

penyelenggara pemilu, ia tetap diberikan atas haknya untuk mengeluarkan pendapat 

atau tanggapannya mengenai apa yang telah ia lakukan. Hal ini terdapat dalam Pasal 

28 angka (13) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: 

“Ketua Majelis/ Ketua Tim Pemerikda memberikan kesempatan kepada 

Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan 

dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/atau Laporan dari Pihak Pengadu 

dan/atau Pelapor.” 

 

Pasal 28 angka (13) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Beracara kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari 

jiwa bangsa (volksgeist) di mana telah mencerminkan keadilan berdasarkan sila 

kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat disebut sebagai 

keadilan bermartabat. Meskipun Wahyu Setiawan sebagai Teradu bersalah di 

hadapan hukum tetapi tetap diperlakukan dengan baik dengan mendengarkan segala 

pembelaan dan tanggapannya merupakan wujud dari keadilan bermartabat. Hal ini 

menjadi pedoman bagi Majelis/Tim Pemeriksa memberikan keadilan untuk 

menjamin hak dari Wahyu Setiawan sebagai teradu begitu juga bagi para pengadu 
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diberikan hak yang sama untuk memberikan tanggapan ataupun laporan atas segala 

tindakan yang dilakukan oleh teradu. 

 Majelis / Tim Pemeriksa dalam memutus kasus yang penulis jabarkan 

dengan menjatuhkan sanksi kepada Teradu berupa pemberhentian tetap dari jabatan 

sebagai anggota KPU. Hal ini sejalan dengan keadilan umum atau keadilan legal. 

”…. Dimaksudkan dengan keadilan legal yaitu keadilan menurut kehendak undang-

undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum37….” Penjatuhan sanksi 

berupa pemberhentian tetap dari jabatan karena melanggar sumpah janji jabatan 

dan/atau kode etik. Pemberhentian tetap dari jabatan ini harus dilaksanakan guna 

memenuhi keadilan, di mana keadilan tersebut merupakan kehendak dari negara 

maupun warga negara supaya dapat memberikan perlindungan hak yang mana 

dijamin oleh hukum kepada pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh 

Teradu. 

 Putusan DKPP yang telah dikeluarkan memberikan keadilan bagi pihak-

pihak yang mencari keadilan. Dalam hal ini terjaminnya keadilan bagi calon 

anggota DPR Dapil I Sumatera Selatan yaitu Riezky Aprilia yang mendapatkan 

suara terbanyak kedua setelah calon terpilih dengan suara terbanyak pertama yang 

meninggal dunia. Keadilan yang dimaksudkan aequitas, aequitas sendiri adalah 

keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada 

orang-orang yang bersangkutan38. Sebelum penetapan oleh KPU, partai PDI 

Perjuangan bersurat kepada KPU bahwa KPU diminta mengabulkan pergantian 

antar waktu Harun Masiku. Namun, setalah mendapatkan surat tersebut KPU 

menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil I Sumatera Selatan, 

                                                             
37 Gustav Radbruch, Legal Philosophy, II, (1932), Op . Cit., hlm., 10. 
38 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Loc. Cit. 
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sehingga dengan adanya penetapan ini perlindungan hak dari Riezky Aprilia 

terjamin karena ia lah yang berhak mendapatkannya berdasar suara terbanyak. Hal 

ini tidak memperdulikan situasi yang dialami oleh Harun Masiku dikarenakan 

maksud dari permohonan partai supaya menetapkan Harun Masiku hanya untuk 

menguntungkan diri sendiri dan pihak yang terlibat bersamanya. Bagaimana pun 

juga yang berhak menetepkan siapa calon terpilih adalah KPU sebagaimana diatur 

dalam Pasal 421 ayat (1) UU Pemilu dan mengenai perolehan suara terbanyak diatur 

dalam Pasal 422 UU Pemilu ini sejalan dengan keadilan bermartabat karena 

merupakan keinginan menurut jiwa bangsa (volksgeist) yang memanifestasikan diri 

dalam UU Pemilu tersebut. 

 DKPP dalam menyelesaikan kasus dari Wahyu Setiawan ini berpedoman 

pada nilai-nilai menurut hukum (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017), nilai-nilai 

tersebut yaitu nilai kemandirian, nilai integritas, dan nilai kredibilitas. Ketiga nilai 

ini dipayungi oleh martabat. Di mana ketiga nilai tersebut telah diamanatkan oleh 

UU Pemilu sebagaimana memanifestasikan diri dari Keadilan Bermartabat, 

sehingga dalam hal ini, martabat yang dimaksud menyangkut kepatuhan dan 

ketaatan akan seluruh nilai hukum yang ada. Berpedoman terhadap nilai integritas 

DKPP menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak 

mementingan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan tetap menerima 

aduan, memeriksa aduan dan segala barang bukti yang ada dan memutuskan 

berdasar tingkat pelanggaran etik yang dibuat dan mengesampingkan antara 

hubungan dengan pihak teradu maupun pihak terkait, karena bagaimana pun juga 

seseorang yang bersalah dihadapan hukum tetap mendapatkan hukuman tetapi tetap 

diperlakukan dengan sebaiknya sebagai manusia sehingga terciptanya suatu 
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keadilan bagi publik maupun warga negara. Dalam nilai kemandirian, DKPP 

menjalankan tugas, memutuskan kasus ini hanya mementingkan kepentingan 

umum dan melihat segala fakta yang ada untuk memutuskan dengan memberikan 

sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan teradu. Dengan melihat 

penanganan yang dilakukan DKPP dalam kasus ini tidak tergoyah dengan 

kepentingan segelintir orang semata sehingga putusan yang dikeluarkan DKPP 

memberikan keyakinan kembali kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemilu dalam hal ini menempatkan pihak yang melanggar kode etik pada 

tempatnya, begitu juga dengan meminimalisir sikap apatis dan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Dalam nilai kredibilitas, DKPP 

menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik ini menjalankan tugas dan 

wewenangnya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh 

DKPP memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan. Oleh karenanya, ketiga nilai ini merupakan kewajiban yang 

harus dijalankan dan diemban DKPP yang mana telah dijalankannya sehingga dapat 

menyakinkan rakyat kembali akan kinerja dari penyelenggara pemilu. 

 Penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP dalam 

menangani kasus dari Wahyu Setiawan berpedoman dan sesuai dengan UU Pemilu 

dan juga Peraturan DKPP yang merupakan manifestasi dari Keadilan Bermartabat 

itu sendiri. Sama halnya dengan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum 

misalkan seperti melanggar hukum pidana, tetap dihargai hak-haknya walaupun 

telah bersalah dihadapan hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila 

kedua Pancasila yang mana merupakan tujuan dari teori Keadilan Bermartabat 

keadilan yang memanusiakan manusia. Begitu juga dengan Wahyu Setiawan tetap 
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dilindungi haknya dengan memberikan kesempatan untuk membela diri ataupun 

memberikan tanggapan atas apa yang telah dilaporkan mengenai dirinya. 

Bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengeluarkan pendapat maupun di dengar juga mendengarkan pendapatnay 

tersebut. Dalam hal ini Wahyu Setiawan tidak hanya melanggar kode etik saja tetapi 

juga melanggar hukum pidana di mana menerima sejumlah uang demi melancarkan 

proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Dapil I Sumatera Selatan yaitu 

Harun Masiku, mengenai hal ini Wahyu Setiawan tidak memberikan penjelasaan 

kepada DKPP karena hal ini bukan merupakan wewenang dari DKPP dan DKPP 

memaklumkan hal tersebut, sehingga dari hal ini DKPP memberikan keadilan yang 

bermartabat dan terlindunginya hak dari Wahyu Setiawan untuk tidak memberikan 

tanggapan ataupun pembelaan mengenai penerimaan sejumlah uang tersebut. 

 


