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Transformasi Rule Of Ethics  
 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu senantiasa mengembangkan tradisi 
penanganan kasus dengan bersifat transparan, dan oleh karena itu, sidang dilakukan secara 
terbuka untuk umum. Kita perlu membangun kesadaran yang tentu tidak hanya bagi 
peyelenggaraan Pemilu di dalam menjalankan tugas berdasarkan rule of law and the rule of ethics 
tetapi kita juga bertekad membangun tradisi politik etik dengan tujuan memperkuat basis etika 
penyelenggara Pemilu agar fungsi norma bisa berjalan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.  

Bagaimana kita mampu menjadikan fungsi norma etik sebagai basis filosofi politik 
berbangsa. Mengukuhkan Pancasila menjadi sumber norma etika karena Pancasila merupakan 
falsafah dan pandangan hidup bangsa. Falsafah hidup yang mengandung nilai ethics sosial.  

Sistem norma agama, sistem norma etika dan norma hukum sekarang sedang tidak 
bekerja dengan baik. Hukum tidak berjalan sesuai cita-cita reformasi yakni semangat menegakkan 
keadilan substansial. Potret buram penegakkan hukum yang jauh dari semangat keadilan membuat 
masyarakat pesimis pada aparat penegak hukum. 

Ketidakpastian hukum belakangan membuat masyarakat semakin galau menghadapi apa 
yang tengah kita lakukan yakni memperbaiki sistem norma dalam kehidupan berbangsa, dan 
bernegara. Hal ini bisa dipahami, sebagai implikasi dari arus perubahan yang begitu cepat dan kuat 
dalam kehidupan berdemokrasi.  

Perubahan dari fase otoriterianisme menuju demokrasi substansial menimbulkan berbagai 
goncangan norma, bahkan di era milenium ketiga ini bangsa kita menghadapi kekuatan baru yaitu 
globalisasi yang deras sehingga dalam kondisi tertentu menimbulkan goncangan nilai. Dengan 
demikian, bisa dipahami jika terjadi kekacauan nilai yang berimplikasi pada degradasi norma 
termasuk sistem nilai agama yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

Etika merupakan bagian penting dalam persoalan moral setiap orang sehingga ia menjadi 
batas-batas nilai yang membedakan perbuatan baik buruk manusia dengan makhluk lain. Sigmund 
Freud mengatakan di dalam kehidupan jiwa manusia terdapat “das es” dan „”as ich”, das es 
merupakan ketidaksadaran manusia dalam kekuatan-kekuatan hidup dan das ich bagian dari 
kesadaran individu untuk memaksimalkan potensi kemanusiaannya untuk memahami keadaan 
yang baik bersifat internal atau dalam dirinya maupun keadaan-keadaan yang muncul disebabkan 
oleh kekuatan eksternal sebagai pengendali apa yang disebut das es.  Dalam perspektif ini 
manusia sesungguhnya memiliki dua potensi besar yang menjadi unsur kecenderungan bertindak 
yakni potensi untuk bertindak destruktif dan konstruktif. 

Maka tugas kita ialah bagaimana menjadikan nilai (value) sebagai sistem norma yang bisa 
dipercayai oleh semua masyarakat dalam kaitan kehadiran eksistensi penyelenggara Pemilu. 
Menjadikan keberadaan DKPP sebagai suatu instrumen sosial politik dalam sistem berbangsa yang 
mampu menarik perhatian publik atau setiap orang, atau dalam bahasa modern disebut the 
believed capacity of any object to statistfy a human desire. Kita ingin menjadikan lembaga DKPP 
sebagai instrumen demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa ada 
keberpihakan.  

Bangsa Indonesia adalah negara yang paling religius. Tetapi menjadi suatu keprihatinan 
semua karena dalam suasana yang bersamaan, praktek KKN tumbuh subur. Sebagai negara 
bangsa yang agamis tetapi di satu sisi koruptor pun berjalan dinamis sehingga menjadi pertanyaan 
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besar kita semua. Korupsi dan simbol sebagai bangsa agamis berjalan serasi di tingkat elit 
sehingga memerlukan penataan disana-sini.  

Keberagamaan masih bersifat formalistik dan ini jelas dibutuhkan perbaikan. Bangsa kita 
tengah menghadapi goncangan nilai yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan 
tradisi yang bukan hanya menjalankan rule of law saja tetapi perlu mentradisikan sikap kepatuhan 
kita pada rule of etics.  

Sebagaimana kita ketahui, etika pada tahap awal perkembangannya hanya dilihat sebagai 
norma teologis, padahal pada tahapan berikutnya etika memasuki ruang dialektika yang positif 
sehingga ia kemudian dipandang sebagai sesuatu yang ontologis. Ethics sebagai ilmu yang 
didalamnya mengandung makna sistem ajaran moral. Sebagai sebuah saintific mengenai ajaran 
moral.  

Ethics sebagai perluasan pengertian dari filsafat tentang etika itu sendiri. tetapi di abad 20, 
perkembangan pengetahuan ethics tidak sekedar lagi dianggap sebagai sebuah persoalan 
religious. Bahkan persoalan ethics juga tidak cukup dipandang jadi soal ontologis atau sebagai soal 
ilmiah, namun sistem ajaran ethics di zaman sekarang diperlukan pemaknaan secara konkrtit.  

Praktek etika itu yang harus diartikulasikan dalam sistem norma hukum yang bila dipelajari 
lebih jauh tentu sudah banyak beban penerapan. Untuk sekadar diketahui, semua penjara di 
seluruh dunia sekarang hampir dikatakan penuh karena pelanggaran hukum yang sebetulnya tidak 
lepas dari pelanggaran etika.  

Dunia sekarang mengalami kekacauan norma hukum. Dalam konteks Indonesia, 
kekacauannya sudah sangat parah, karena itu kita tidak bisa lagi hanya  mengandalkan hukum 
yang ada tetapi perlu di bangun infrastruktur ethics untuk mengontrol perilaku manusia Indonesia 
ke depan.  

Di samping kita menegakan hukum agar setiap perilaku menyimpang dapat dengan mudah 
dikontrol sebelum meningkat menjadi pelanggaran hukum. Dan perlu ada mekanisme koreksi 
sistem penegakkan ethics itu sendiri.  

Itulah sebabnya, penulis dalam berbagai kesempatan menjadi narasumber selalu 
memperkenalkan pengertian tentang hukum positif dan etika positif. Artinya, harus ada infrastruktur 
hukum dan infrastruktur ethics sehingga dalam waktu yang bersamaan harus ada rule of law, code 
of law, code of ethics, dan rule of ethics, bahkan kita tingkatkan lagi menjadi code of law, code of 
justice dan code of ethics secara bersamaan.  

Nampaknya, dengan kondisi krisis norma yang ada sekarang maka ada suatu 
perkembangan penting di mana kita sudah memulai sebuah tradisi ke depan yang boleh jadi belum 
pernah ada di negara-negara lain di dunia menerapkan sistem ini. Di negara-negara maju sekarang 
yang namanya lembaga-lembaga penegakkan kode etik selalu dianggap sebagai sesuatu yang 
lumrah.  

Dengan demikian, tugas utama kita sebagai anak bangsa, diantaranya ialah 
mengembalikan hakikat etika termasuk membangun tradisi filsafat moral sebagai basis ilmiah 
dalam menjelaskan kebaikan dan segala tindakan keburukan. Artinya, etika penyelenggara Pemilu 
yang mampu diterjemahkan dalam perspektif filsafat --- berupa tingkah laku politik khususnya 
anggota penyelenggara Pemilu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Etika politik yang 
dibangun melalui visi UUD 1945 yakni mencerdaskan bangsa sehingga dengan demikian, 
diperlukan rumusan tindakan yang diatur dalam suatu aturan formal.  

 
Ketentuan Teknis Tugas dan Fungsi 
 

Sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum secara eksplisit menyebutkan salah satu kewenangan DKPP 
yakni memeriksa, memutus perkara pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik 
yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, 
anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN, dan anggota Komisi Independen 
Pemilih (KIP) Aceh dan jajarannya di kabupaten/kota, serta Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 
Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota 
Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 juncto Pasal 3 
ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
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Penyelenggara Pemilu maka DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan dari para 
penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, Pemilih dan Rekomendasi 
DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu serta pengaduan yang diadukan pihak-pihak yang menganggap dirugikan oleh 
penyelenggara Pemilu yang notabene menjabat sebagai anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota 
KPU Provinsi, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas 
Pemilu Luar Negeri.  

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak hanya menindak para anggota 
penyelenggara Pemilu yang nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pemilu, tetapi 
DKPP juga memberikan sanksi bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu melalui atasan 
masing-masing berdasarkan ketentuan disiplin kode etik kepegawaian.  

Maka sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menerima setiap pengaduan atau laporan dugaan 
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan, 
verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu. DKPP mempunyai wewenang dalam memutuskan apakah pengaduan atau laporan bisa di 
proses atau tidak. Apabila di proses maka sesuai ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu 
tetap diberitahu. Begitu juga sebaliknya apabila tidak di proses dengan alasan tidak cukup bukti dan 
kurang memenuhi unsur pelanggaran (dissmissal).  

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil dan menyidangkan kasus dugaan 
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu selalu berpedoman pada Peraturan Bersama KPU, 
Bawaslu, dan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum. DKPP berwenang memutuskan dan menetapkan hasil sidang-sidang 
pemeriksaan melalui rapat pleno anggota DKPP dan menyampaikan Putusan kepada pihak-pihak 
terkait terutama Bawaslu dan KPU untuk ditindaklanjuti. KPU wajib melaksanakan putusan DKPP 
dan Bawaslu diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan dimaksud.  

Berdasarkan tugas tersebut maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara legal 
formal memiliki wewenang untuk memanggil para pengadu dan teradu yang menurut pengaduan 
atau laporan diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan tujuan penyelenggara Pemilu dan 
pihak terkait lain memberikan penjelasan terkait duduk perkara yang sebenarnya sekaligus bagi 
penyelenggara melakukan pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada mereka.  

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang memanggil para pengadu atau 
pelapor, para saksi, dan atau pihak-pihak lain dengan maksud dimintai keterangan termasuk 
dokumen serta bukti-bukti lain. Dan salah satu wewenang DKPP yang paling menentukan 
kecenderungan perbaikan kualitas Pemilu dari penyelenggara yakni memberikan sanksi khususnya 
bagi penyelenggara Pemilu yang benar-benar terbukti berdasarkan data dan fakta persidangan 
menunjukan melanggar kode etik.   

Dengan pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas maka secara khusus tugas dan 
wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ialah memeriksa, mengadili, dan memutus 
pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan objek utama adalah anggota 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslukada Kab/Kota 
serta sekretariat dan jajaran di bawahnya.  
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
* Makalah ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan jajaran Pemerintahan Provinsi Aceh, LSM, Ormas, 
OKP, Parpol, Media Massa dan Akademisi, di Aula Kantor Gubernur Aceh pada Hari Jumat 
tanggal, 21 Juni, dan Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 di Ballrom Rektorat UNSIYAH Aceh.  
 
* Makalah ini disarikan dari buku saya berjudul “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilihan 
Umum” (Juni 2013).  


