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Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer 

of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral 

values. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of 

election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic 

elections. Therefore, to enforce the Code of Ethic organizer of election, then formed 

Honorary Board of Organizer of Elections (DKPP) which aims to maintain 

independence, integrity and credibility of the Election Commission (KPU) and the 

Election Supervisory Body (Bawaslu) that is certainly going well and correctly. 

DKPP is an institution designed as a court of ethics, applying an open model  and 

applying all the principles as in a court. So, for the organizer of election found to 

have violated the Code of Ethics, DKPP can provide sanctions in accordance with 

the level of the offense, that is a sanctions of warning up to sanction of permanent 

dismissal. Moreover DKPP decision is final and binding. 
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A. Pendahuluan  

Era reformasi dan amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 45), telah banyak melakukan pembenahan terhadap konstruksi 

penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Salah satu dan menjadi 

yang terbaru dari pembenahan tersebut adalah penguatan lembaga penyelenggara 

Pemilu yang selama ini dinilai belum mampu optimal dalam mengawal terwujudnya 

Pemilu yang bersih dan berkualitas, yaitu Pemilu yang betul-betul mampu 

menghasilkan pemerintahan yang berintegritas serta amanah dalam mengemban visi 

dan misi rakyatnya. Maka melalui Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang 



Penyelenggara Pemilu, dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu 

tambahan yang dikhususkan untuk mengimbangi serta mengawasi kinerja 

KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. Lembaga yang dimaksudkan adalah 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). 

Dalam pengertian umum, DKPP dimaksudkan untuk menjaga serta 

menegakan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. 

Sementara Pasal 109 ayat (2) UU tentang Penyelenggara Pemilu, secara 

eksplisit menyebutkan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus 

pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran  kode etik yang dilakukan 

oleh anggota KPU maupun anggota Bawaslu, beserta jajaran di bawahnya. 

Menurut Jimly Asshiddiqie: 

“bahwa pentingnya etika di dalam penyelenggaraan Pemilu, mengingat 

etika Pemilu merupakan pangkal bagi perikehidupan kemasyarakatan, 

kebangsaan, dan kenegaraan. Bahwa terbentuknya pemerintahan 

negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, terpilihnya para wakil 

rakyat dan wakil daerah, di seluruh jenjang, baik di tingkat pusat 

maupun di daerah, semuanya dimulai dan melalui proses Pemilu yang 

seharusnya beretika. Oleh karena itu penting artinya apabila Pemilu 

dilandasi dengan dasar etik yang jelas. Maka DKPP menjadi penting 

artinya karena tugasnya mengawal dasar-dasar etis atas terpilihnya 

para penyelenggara negara.”
1
 

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang baru, tugas dan kewenangan DKPP 

berkaitan dengan etika kepegawaian orang per orang pejabat penyelenggara Pemilu, 

baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para 

komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula 

dengan Bawaslu yang hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat 

dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara Pemilu berupa 

KPU dan Bawaslu menyangkut pula semua petugas yang bekerja secara tetap ataupun 

yang bekerja secara tidak tetap “adhoc” untuk KPU maupun Bawaslu. 
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DKPP  merupakan lembaga  peradilan  etik terbuka  pertama  di  Indonesia  dan  

bahkan  di dunia,  serta  kehadirannya  diharapkan  dapat  menjadi  model  bagi  

lembaga  penegak  kode  etik  lainnya  agar  mengembangkan  praktik  persidangan  

yang  juga  terbuka, sehingga pengertian tentang sistem peradilan etika dapat kita 

kembangkan ke semua bidang etika yang dikembangkan di tanah air. Memang tidak 

semua lembaga mempunyai kondisi yang sama, sehingga penerapan ide peradilan 

etika ini tidak dapat dipukulratakan begitu saja, namun banyak di antara lembaga 

lembaga  penegak  kode  etik  yang  ada  dapat  memulai  suatu  tradisi  baru,  yaitu  

tradisi  keterbukaan.
2
 

Sebagai peradilan etik, DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu. Salah satu putusan DKPP yang 

paling menarik bagi peneliti untuk ditela‟ah adalah putusan No. 21/DKPP-PKE-

III/2014, yang isinya adalah pemberhentian tetap kepada Herwandi dan Nanang 

Elpan sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci, karena terbukti terlibat dalam 

upaya memenangkan pasangan Murasman-Zubir pada Pemilukada Kabupaten Kerinci 

2013, dengan cara menyalin dan menghilangkan berkas laporan tertulis Panwaslu 

Kabupaten Kerinci terkait sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Kerinci 2013 di MK. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mencoba untuk menggali serta 

memahami “Apakah Implikasi Yuridis dari Putusan DKPP No. 21/DKPP-PKE-

III/2014 terhadap hasil dari Pemilukada Kabupaten Kerinci 2013” 

 

B. Tugas dan Wewenangan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Dikutip dari makalah Jimly Asshiddiqie berjudul “Pengenalan Tentang DKPP 

Untuk Penegak Hukum”, Berdasarkan ketentuan Undang Undang tentang Pemilu, 

dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang 

diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP 

bukan lembaga penyelenggara Pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait 
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dengan para pejabat penyelenggara Pemilu. Lembaga penyelenggara Pemilu menurut 

Pasal 23E UUD 1945 adalah “komisi pemilihan umum” (dengan huruf kecil), tetapi 

oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang 

terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu “Komisi Pemilihan Umum” 

(dengan huruf Besar) atau KPU, dan “Badan Pengawas Pemilihan Umum” atau 

Bawaslu.
3
 

Pengertian penyelenggara Pemilu menurut Undang Undang tentang 

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu    yang 

terdiri atas KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu 

untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara 

langsung oleh  rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara 

demokratis.
4
 Sementara pengertian DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan Pemilu.
5
 

Berdasarkan pengertian penyelenggara Pemilu dan pengertian DKPP menurut 

Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu tersebut, maka hemat penulis adalah 

bahwa DKPP merupakan penyelenggara Pemilu seperti halnya KPU dan Bawaslu. 

Alasannya adalah pertama; redaksi „satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu‟ 

dalam Undang Undang tersebut dapat diinterpretasikan sebagai „sesuatu yang 

menyatu dan tidak terpisah antara satu dengan lainnya dalam satu kegunaan‟. 

Kedua;  jika alasan penentuan penyelenggara Pemilu itu hanya KPU dan Bawaslu, 

adalah karena keterlibatan langsung KPU dan Bawaslu dalam proses Pemilu, maka 

DKPP yang melakukan kontrol terhadap perilaku dan etika penyelenggara Pemilu 

juga dapat dikatakan terlibat langsung dalam proses Pemilu. Bahwa pada intinya 
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KPU dimaksudkan supaya proses Pemilu menjadi tertata dan Bawaslu dimaksudkan 

untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam peroses Pemilu, maka DKPP yang 

menghendaki agar proses Pemilu itu tertata dan tanpa kecurangan, dengan cara 

melakukan kontrol terhadap perilaku dan etika penyelenggara Pemilu, dapat dijadikan 

alasan dalam menyimpulkan DKPP juga terlibat langsung dalam proses Pemilu. 

DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga serta menegakan 

kemandirian, intregitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Jelasnya, 

DKPP dibentuk untuk memeriksa, megadili, dan memutus pengaduan 

dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU 

maupun Bawaslu beserta jajaran di bawahnya. Tugas DKPP berdasarkan 

Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu adalah:
6
 

1. Menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh 

Penyelenggara Pemilu; 

2. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan dan/atau 

laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; 

3. Menetapkan putusan; dan 

4. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 

 

 Sementara itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP 

memiliki kewenangan untuk:
7
 

1. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran 

kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 

2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk 

dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan 

3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti 

melanggar kode etik. 

Adapun pihak yang berperkara (subjectum litis) dan objek perkara (objectum litis) 

dalam DKPP adalah sebagai berikut: 

1. Subjectum Litis 
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Undang Undang  tentang  penyelenggara  Pemilu menguraikan bahwa subjectum  litis 

atau  subjek  yang  dapat  menjadi  pihak  yang  berperkara  di  DKPP,  bisa  

mencakup  pengertian  yang  luas dan  dapat  pula  mencakup pengertian yang sempit. 

Peraturan  tentang  Pedoman  Beracara DKPP membatasi  pengertian  tentang pihak  

yang  dapat  berperkara,  dengan maksud agar penanganan  kasus-kasus dugaan  

pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  dapat  secara  realistis  ditangani  dan  

diselesaikan oleh  DKPP.  Lagi  pula  pada dasarnya DKPP  hanya  memberikan  

dukungan  penguatan  kepada  KPU  maupun  Bawaslu  untuk  menjalankan  

fungsinya  tanpa  harus  menangani  semua  urusan  dugaan  pelanggaran  kode etik  

secara sendiri-sendiri.
8
  

Hal-hal  yang  dapat  diselesaikan  sendiri  oleh  KPU  maupun  Bawaslu  atau  

pun  hal-hal  yang semestinya  ditangani  dan  diselesaikan  lebih  dulu  oleh  KPU  

dan  Bawaslu,  tidak  boleh  secara  langsung ditangani oleh DKPP dengan 

mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu. Karena  itu,  

idealnya,  kasus-kasus  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  secara  langsung  dapat 

diajukan dan ditangani oleh DKPP dibatasi hanya untuk kasus-kasus dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh  penyelenggara  Pemilu  di  tingkat  provinsi  atau  

tingkat  pusat.  Sedangkan  untuk  kasus-kasus pelanggaran  yang  dilakukan  pada  

tingkat  kabupaten/kota  lebih  dulu  harus  diklarifikasi  dan  ditangani oleh  KPU 

pusat  atau  Bawaslu  Pusat.
9
 

 

2. Objectum Litis 

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku 

pribadi atau orang  perorang  pejabat  atau  petugas  penyelenggara  Pemilu.  Objek  

pelanggaran  etika  yang dapat  diperkarakan  serupa  dengan  kualifikasi  tindak  

pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana,  yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang 

mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan 
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individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan 

juga secara individu orang perorangan.
10

 

Dengan kata lain,  yang  dapat  dituduh  melanggar  kode  etik  adalah  individu,  baik  

secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, 

melainkan sebagai orang perorangan. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan 

KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per  orang  yang  kebetulan  

menduduki  jabatan  sebagai  anggota  KPU  atau  Bawaslu  tersebut.  Karena itu,  

pihak  yang  melaporkan  atau  yang  mengadu  harus  mampu  membuktikan  apa  

saja  yang  telah dilakukan  oleh  orang  perorang  individu  anggota  KPU  atau  

Bawaslu  yang  dianggap  telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
11

 

 

C. Implikasi Yuridis Putusan DKPP No. 21/DKPP-PKE-III/2014 terhadap 

hasil dari Pemilukada Kabupaten Kerinci 2013 

Untuk mengetahui seperti apakah implikasi yuridis dari Putusan DKPP No. 

21/DKPP-PKE-III/2014, maka yang pertama-tama harus dipahami adalah seperti apa 

sifat dari putusan DKPP tersebut. Pada mulanya putusan DKPP bersifat final dan 

mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukum lagi sesudah berlakunya putusan 

DKPP yang ditetapkan dalam sidang pleno terbuka dan terbuka untuk umum. 

Sementara mengikat artinya bahwa putusan itu langsung mengikat dan bersifat 

memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk 

badan-badan peradilan yang terikat wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut 

sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib 

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh  KPU, Bawaslu, maupun oleh pemerintah 

yang dalam hal ini Presiden, serta lembaga-lembaga yang terkait. Sifat putusan dan 

kewajiban melaksanakan putusan DKPP ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 112 

ayat (12) dan (13) Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu. 
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Namun setelah Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu mengalami 

yudicial revew di MK, lalu MK menetapkan putusan No. 31/PUU-XI/2013, maka sifat 

putusan final dan mengikat DKPP hanya berlaku ke dalam saja, yakni khusus bagi 

Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan Bawaslu. Sementara 

keputusan Presiden, keputusan KPU dan keputusan Bawaslu yang menindaklanjuti 

putusan DKPP dapat disengketakan ke PTUN. Berikut kutipan putusan MK yang 

terkait dengan sifat putusan DKPP.  

Secara normatif dan formal, putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses tahapan 

Pemilu. Hal itu dikarenakan objectum litis perkara di DKPP hanya berkaitan dengan 

isu personal aparat penyelenggara Pemilu, maka dengan sendirinya putusan DKPP 

pun tidak mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilihan umum. 

Objek perkara di DKPP juga tidak tergantung kepada „tempos delicti‟ atau saat kapan 

suatu perbuatan melanggar kode etik.
12

 

Berdasarkan uraian mengenai sifat putusan DKPP di atas, maka terang 

benderanglah bahwa secara yuridis, implikasi dari Putusan DKPP No. 21/DKPP-

PKE-III/2014 hanya terbatas pada pemberhentian tetap kepada Herwandi dan Nanang 

Elpan sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci, tanpa memiliki pengaruh 

sedikitpun terhadap hasil akhir dari proses Pemilukada Kabupten Kerinci 2013. 

Putusan DKPP tersebut akan memutus hak Herwandi dan Nanang Elpan sebagai 

anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci dalam satu periode kepengurusan Panwaslu 

Kabupaten Kerinci saat itu saja. Artinya, Herwandi dan Nanang Elpan masih berhak 

mencalonkan diri mereka sebagai anggota Panwaslu atau sebagai anggota 

penyelenggara Pemilu yang lain pada periode-periode berikutnya. Selain itu, putusan 

DKPP No. 21/DKPP-PKE-III/2014 juga akan berimplikasi terhadap digugatnya 

keputusan Bawaslu yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, apabila Herwandi 

dan Nanang Elpan mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN. 
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D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implikasi yuridis dari Putusan DKPP No. 21/DKPP-PKE-III/2014 adalah sebagai 

berikut: pertama Pemberhentian tetap kepada Herwandi dan Nanang Elpan 

sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci, tanpa memiliki pengaruh 

sedikitpun terhadap hasil akhir dari proses Pemilukada kabupten Kerinci 2013; 

kedua Terputusnya hak Herwandi dan Nanang Elpan sebagai anggota Panwaslu 

Kabupaten Kerinci dalam satu periode kepengurusan Panwaslu  Kabupaten Krinci 

saat itu saja. Artinya bahwa Herwandi dan Nanang Elpan masih dapat 

mencalonkan diri mereka sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci atau 

sebagai anggota penyelenggara Pemilu lainnya pada periode-periode berikutnya; 

dan ketiga Digugatnya keputusan Bawaslu yang menindaklanjuti putusan DKPP 

tersebut, apabila Herwandi dan Nanang Elpan mengajukan gugatan tata usaha 

negara. 

2. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasalkan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama Diharapkan tim pemeriksa 

pelanggaran kode etik yang dibentuk DKPP di daerah-daerah  tidak bersifat ad-

hoc lagi, melainkan dipermanenkan seperti halnya KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Hal ini 

dimaksudkan guna lebih mengefektifkan kinerja DKPP dalam mengawal serta 

mengontrol perilaku dan etika para penyelenggara Pemilu. Terlebih-lebih adanya 

wacana pemerintahan yang menghendaki Pemlukada dilakukan secara serentak 

mulai  2015, sehingga bisa dibayangkan terjadinya penumpukan pengaduan 

dan/atau laporan yang masuk ke DKP; kedua DKPP perlu malakukan 

pemanfaatan putusan-putusan lembaganya dengan cara mengoptimalkan publikasi 

dari putusan-putusan tersebut kepada publik. Ini dimaksudkan supaya pemikiran, 

masukan serta dukungan terhadap DKPP akan semakin berkembang, sehingga 



DKPP menjadi semakin kuat dalam melakukan kontrol terhadap perilaku dan 

etika para penyelenggara Pemilu; ketiga Perlu diterapkannya sanksi black list, 

berupa pelarangan untuk kembali menjadi anggota penyelenggara Pemilu dalam 

kurun waktu tertentu (di bawah 5 tahun), bagi setiap anggota penyelenggara 

Pemilu yang diberhentikan tetap oleh DKPP. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperkuat efek kecut bagi setiap penyelenggara Pemilu yang ingin mencoba 

untuk melakukan pelanggaran kode etik dalam jabatan mereka. 
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