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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kedudukan DKPP Dalam System Ketatanegaraan Indonesia 

 

1. Lembaga Negara Pembantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dalam arti luas adalah 

pembagian dan pemisahan kekuasaan serta hubungan lembaga-lembaga negara 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya demi kesejahteraan rakyat. Terdapat 

tiga sistem pemerintahan yang lazim digunakan banyak negara yaitu : sistem 

pemerintahan   presidensial,   sistem   parlementer,   dan   sistem   pemerintahan 

campuran. 

Sebelum  amandemen  UUD  1945,  sistem  pemerintahan  Indonesia  menganut 

sistem pemerintahan campuran yang cenderung lebih menguatkan pada sistem 

presidensil   dengan   ciri   :   (a)   presiden   adalah   kepala   negara   dan   kepala 

pemerintahan (b) kepastian masa jabatan presiden lima tahun; (c) presiden tidak 

bertanggung jawab kepada DPR; dan (d) presiden tidak dapat membubarkan 

DPR. Sementara itu ciri parlementer terlihat pada : (a) presiden tidak  dipilih 

langsung oleh rakyat melalui Pemilu tetapi dipilih oleh DPR; dan (b) presiden 

bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini MPR. 

Perubahan terhadap UUD 1945 dari sudut pandang hukum tata negara merupakan 

condition sine qua non bagi penataan ulang sistem pemerintahan dan sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mendesain demokrasi 
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atau   kedaulatan   rakyat   yang   berorientasi   pada   tegakannya   rule   of   law, 

pengendalian kekuasaan, otonomi daerah, civil society dan check and balances.
1
 

 

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 adalah 

sebagai berikut : 

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. 

Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 

2. Bentuk   pemerintahan   adalah   republik,   sedangkan   sistem   

pemerintahan presidensial. 

3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 

Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam 

satu paket. 

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab 

kepada presiden. 

5. Parlemen  terdiri  atas  dua  bagian  (bikameral),  Dewan  Perwakilan  

Rakyat (DPR)   dan   Dewan   Perwakilan   Daerah   (DPD).   Para   

anggota   dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan 

legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 

6.    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan 

peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. 

 

Berdasarkan hasil perubahan UUD 1945 kekuasaan negara dibagi kepada tujuh 

Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar yang sering disebut 

                                                           
1
 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2009, 
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lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi 

(MK). Selain itu terdapat juga lembaga-lembaga negara lain yang ditentukan 

dalam UUD 1945. 

Setelah  beberapa  kali  perubahan  UUD 1945,  sistem  ketatanegaraan  

Indonesia mengalami perubahan dari yang sebelumnya menerapkan pembagian 

kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of 

power) dengan prinsip check and balances. Kekuasaan negara dipisah-pisahkan 

menurut fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada lembaga yang berbeda-

beda. Perubahan ini ditandai dengan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 

negara tetapi sederajat dengan lembaga negara lain. 

 

Checks and balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu dari gagasan 

tentang pemisahan kekuasaan (separation of power). Berdasarkan ide ini, suatu 

negara dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada 

satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat 

dipengaruhi oleh cabang lainnya (A government is said to have an effective 

system of checks and balances if no one branch of government holds total power, 

and can be overridden by another).
2 

Secara konseptual, prinsip check and balances dimaksudkan agar tidak terjadi 

overlapping atau tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara sehingga 

                                                                                                                                                               
hlm.173 
2
 http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/11/menyimak-kembali-checks-and-balances.html, 

diunduh tanggal 27 Agustus 2015 

http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/11/menyimak-kembali-checks-and-balances.html
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kekuasaan dalam negara haruslah diatur dengan seksama. Kamus hukum 

mendefinisikan prinsip check and balances sebagai sebuah sistem aturan yang 

menegaskan adanya mekanisme saling kontrol di antara cabang kekuasaan 

baik legislatif, eksekutif    maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah 

terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang 

kekuasaan yang lain.
3
 

 

Amandemen UUD 1945, telah merubah sistem ketatanegaraan  Indonesia 

secara mendasar.  Jimly  Asshiddiqie
4
 mengkategorikan  perubahan  atas  UUD  

1945 menjadi enam bagian, yaitu: (1) Pembaharuan struktur UUD; (2) 

Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara; (3) Pembaharuan bentuk susunan 

negara; (4) Pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara; (5) 

Pembaharuan yang terkait masalah penduduk dan kewarganegaraan; dan (6) 

Pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara. Kategori yang 

memiliki relevansi paling kuat dengan penelitian ini adalah pembaharuan 

mengenai kelembagaan atau kelengkapan negara. 

Perubahan UUD 1945 telah menjadikan seluruh lembaga negara setara/sederajat 

dan saling terkait serta memiliki mekanisme kontrol antara satu dan yang lain, 

yang dikenal dengan istilah check and balence. Kehadiran lembaga negara 

pembantu yang disebut states auxiliary agencies sesungguhnya untuk memperkuat 

prinsip check and balance tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah. Lembaga 

                                                           
3
 http://masnurmarzuki.blogspot.com/2011/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html, 

diunduh tanggal 27 Agustus 2015 

4
 Jimly Asshiddiqie (d),  Bagir  Manan,  dkk., Gagasan  Amandemen  UUD 1945  dan  

Pemilihan 

Presiden  Secara  Langsung, cet. Ke-2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK 

http://masnurmarzuki.blogspot.com/2011/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html
http://masnurmarzuki.blogspot.com/2011/12/pemisahan-kekuasaan-dan-prinsip-checks.html
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negara pembantu memiliki peran strategis yang salah satunya adalah mencipta 

harmonisasi dan sinkronisasi seluruh lembaga negara yang terkait   dengan 

tugas  yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

Lahirnya lembaga negara pembantu merupakan perkembangan baru dalam sistem 

pemerintahan. Lembaga negara tersebut mempunyai dasar hukum dan latar 

belakang yang berbeda-beda serta tugas dan wewenangnya. Salah satu sifat 

lembaga negara pembantu atau organ penujang (auxiliary states organ) ini adalah 

independen, yang sering disebut dengan istilah lembaga negara indpenden atau 

komisi negara independen. lembaga negara indpenden adalah organ negara (state 

organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

 

Pengertian dasar dari independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, 

kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun 

institusional, sehingga pelaksanaan kehendak yang bebas (free will) dapat terwujud 

tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat 

keputusan atau kebijakan. Oleh karen itu, lembaga negara independen berbeda 

dengan lembaga negara biasa. 

Lembaga negara pembantu merupakan instusi yang membantu lembaga negara 

pokok/utama yang telah ada dan selama ini dikenal baik dalam teori maupun 

praktik ketatanegaraan. Sesuai dengan teori trias politika-nya Montesquieu yang 

membagi kekuasaan pemerintahan kedalam tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif. Keberadaan lembaga negara pembantu apalagi lembaga negara 
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utama jelas terkait dan tak terpisahkan dengan negara sebagai sebuah organisasi 

dan manajemen kenegaraan. 

Terhadap keberadaan lembaga negara pembantu (auxiliary states organ) sebagai 

lembaga  negara, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang 

Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yang 

menyatakan bahwa
5
 “Dalam sebuah negara demokrasi modern memang akan lahir 

banyak sekali institusi-institusi demokratis dan lembaga-lembaga negara yang 

kemudian memunculkan beragam penamaan,  seperti Komisi Hak Asasi Manusia 

dan Komisi-Komisi lainnya. Komisi Independen   yang   lahir   ini memang 

merupakan sebuah konsekwensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang 

ingin secara lebih  sempurna  menjalankan prinsip check and balances untuk 

kepentingan publik yang lebih besar”. 

 

Pada bagian lain dari keputusan ini, “Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

dalam   sistem   ketatanegaraan   Indonesia   istilah   lembaga   negara   tidak selalu 

dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang 

keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang 

dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas 

dasar Keppres. KPI yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga negara tidak 

menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945
6
. 

                                                           
5
 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id “Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, hlm.21-22” 

diunduh tanggal 18 Juni 2015 

6
 Ibid., hlm. 79 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
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Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, kehadiran lembaga 

negara pembantu dalam sistem ketatanegaraan pada negara demokrasi modern 

seperti di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Lembaga negara pembantu 

tersebut dibentuk dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang lebih 

baik dengan prinsip check and balences. Lembaga-lembaga negara pembantu 

dengan fungsi  dan  kewenanggan  yang  dimilikinya telah menjadi bagian yang 

takterpisahkan dari struktur ketatanegaraan Indonesia. 

 

 2.  Kedudukan DKPP Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu 

 

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas 

demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses 

penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(Pemilu Kada) di seluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga yang 

dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk 

wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. 

 

Apabila seluruh   penyelenggara Pemilu di semua tingkatan pada proses Pemilu 

berpegang dengan asas penyelenggaraan Pemilu, maka DKPP tidak perlu hadir. 

Kehadiran DKPP bukan sebuah kebanggaan, tetapi sebuah  keprihatinan atas 

praktik dan perilaku penyelenggara Pemilu yang tidak bermartabat. Pemilu seakan-

akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu 

berharganya Pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen untuk melakukan 
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penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi 

mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat. 

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada 

kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. 

Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  untuk menyelenggarakan Pemilu 

menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Pasal 1 angka 22 UU 

No.15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara  

Pemilu,  selanjutnya  disingkat  DKPP,  adalah  lembaga  yang bertugas 

menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. Pasal tersebut jelas menerangkan 

bahwa DKPP sebagai lembaga kode etik yang tugas dan wewenangnya 

merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dengan tugas dan 

kewenangan yang dimilikinya, DKPP berfungsi menjaga kemandirian, integritas, 

dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. DKPP bukanlah sebagai penyelenggara 

pemilu, karena penyelenggara pemilu adalah KPU sebagai pelaksana Pemilu dan 

Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. 

Pada Pasal 109 ayat (1) UU No.15 Tahun 2011 menyatakan bahwa “DKPP 

bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara”. DKPP bisa disebut sebagai 

lembaga/organ negara karena DKPP menjalankan fungsinya yang menciptakan 

hukum (law•creating function) atau fungsi yang menerapkan hukum 

(law•applying function) dalam konteks kenegaraan, yaitu menangani pelanggaran 
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kode etik penyelenggara Pemilu dan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan 

Pemilu. Selain itu anggota DKPP dipilih, diangkat dan menjalankan tugas sebagai 

pejabat negara berdasarkan undang-undang. Ini sesuai dengan konsep organ 

negara (the Concept of the State Organ) yang diungkapkan oleh Hans Kelsen
7
. 

 

Sebagai lembaga negara baru yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

Pemilu, kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan indonesia dapat dilihat 

dari 4 (empat) hal yaitu : (1) sumber hukum pembentukannya, (2) pemilihan 

dan pengangkatan  anggotanya,  (3)  pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  

tugas dan kewenangannya; (4) sumber anggaran yang digunakan. 

Sumber hukum pembentukan DKPP adalah Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara khusus DKPP diatur dalam 

bab V Pasal 109 sampai dengan Pasal 115. DKPP dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang kuat, 

karena selain dibentuk berdasarkan undang-undang, DKPP mempunyai 

constitutional importance secara langsung dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (5). 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dan Nomor 81/PUU- 

IX/2011 menjelaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah bagian dari 

komisi pemilihan  umum  yang  dimaksud  oleh  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  

1945  yang memiliki sifat mandiri. 

Pemilihan dan pengangkatan anggota DKPP diatur dalam Pasal 109 UU 

No.15 Tahun 2011. Sebelum DKPP terbentuk, terhadap undang-undang 

                                                           
7
 Hans   Kelsen,   General   Theory   Of   Law  and   State,   Russell   &  Russell,   New   York,    

1961, diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien,  Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara,  

Cetakan  I, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, September 2006, hlm. 276-277 
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penyelenggara pemilu telah mengalami judicial review berdasarkan putusan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011. Salah satu putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut  menghapus  ketentuan  komposisi  keanggotaan  

DKPP  dari  unsur  partai politik dan pemerintah yang diatur dalam Pasal 109 ayat 

(4) huruf c dan d serta sebagian dari ayat (5). Pasal 109 ayat (6) menyebutkan 

bahwa anggota DKPP yang berasal dari unsur masyarakat, Presiden berhak 

mengusulkan 2 (dua) orang dan DPR mengusulkan 3 (tiga) orang. Seluruh usulan 

calon anggota DKPP dari semua unsur disampaikan kepada Presiden untuk dilantik 

dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Secara umum pertanggungjawaban lembaga/komisi negara pembantu/penujang 

dalam  pelaksanaan  Pertanggungjawaban  tugas  dan  kewenangannya  ada  yang 

kepada publik, presiden, dan DPR. DKPP dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangannya tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UU No.15 Tahun 

2011. Namun jika dilihat dari pengangkatan anggota dan sumber anggaran 

DKPP, maka pertanggungjawabannya dilakukan kepada presiden dan DPR. 

Mengenai  sumber  anggaran  yang digunakan  oleh DKPP telah diatur  dalam 

Pasal 116 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011, yang menyebutkan“Anggaran 

belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi,  sekretariat  KPU 

Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan sekretariat Bawaslu Provinsi 

bersumber dari APBN”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 118 menegenai 

kedudukan  keuangan  DKPP  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  presiden. 

Namun sayang dalam melaksanakan tugasnya, DKPP tidak dibantu oleh 

Sekretariat tersendiri, tetapi oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat 
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Jenderal Bawaslu. 

Selanjutnya mengenai keberadaan DKPP ini juga dijelaskan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011
8 

tentang perkara Pengujian 

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

terhadap Undang-Undang Dasar; yang menyatakan bahwa“Mahkamah berpendapat 

bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu  

merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. “Dewan   Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas 

menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu 

kesatuan   fungsi   penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang 

dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari 

pembentukan dewan kehormatan”. 

DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya bersifat mandiri atau independen. Walaupun tidak 

dinyatakan  secara  tegas  dalam  undang-undang,  sifat  independen  dari  DKPP 

dapat dilihat dari komposisi anggotanya dan dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik oleh 

penyelenggara Pemilu. 

 

Anggota  DKPP  terdiri  dari  masing-masing  1  (satu)  orang  unsur  KPU  dan 

Bawaslu serta 5 (lima) orang dari unsur masyarakat/ahli. Sebagai lembaga kode 

etik penyelenggara Pemilu, DKPP mempunyai tugas dan wewenang 
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menegakkan kode etik secara mandiri. Etika adalah konsep moral yang dimiliki 

individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah 

dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Kode etik yang dibuat akan 

menjaga kehormatan dan nama baik penyelenggara Pemilu, meningkatkan 

kredibilitas serta menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Mengenai kemandirian atau independensi DKPP sudah sangat jelas diungkapkan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 yang 

menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010   

tentang perkara permohonan  Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum 

(dengan huruf besar), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 

menurut Mahkamah, adalah bagian dari komisi pemilihan umum  (dengan huruf 

kecil) yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 memiliki sifat mandiri, 

sebagaimana   juga telah diuraikan dalam Putusan Nomor 11/PUU- VIII/2010 

bertanggal 18 Maret 2010, pada paragraf [3.18] poin 5, yang menyatakan: 

“Bahwa untuk  menjamin  terselenggaranya  pemilihan  

umum yang luber  dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 

menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh   

suatu   komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap 

dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam 

UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan 

tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap  dan mandiri. Dengan    

demikian,    menurut    Mahkamah,    fungsi penyelenggaraan   

pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga 

                                                                                                                                                               
8
 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  81/PUU-IX/2011  hlm.  

59, diunduh tanggal 18 Juni 2015 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
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pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan pemilihan   umum   yang   bersifat   nasional,   

tetap,   dan   mandiri. Pengertian ini   lebih memenuhi   

ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya   

penyelenggara   pemilihan   umum yang bersifat  mandiri  

untuk  dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi  

prinsip-prinsip  luber  dan  jurdil.  Penyelenggaraan pemilihan 

umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan 

mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan 

Pemilu. Oleh karena itu, menurut   Mahkamah, Badan 

Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  sebagaimana  diatur  

dalam  Bab  IV Pasal  70 sampai  dengan  Pasal  109  UU  

22/2007,  harus  diartikan sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilu  yang  bertugas  melakukan pengawasan   pelaksanaan 

pemilihan   umum,   sehingga   fungsi penyelenggaraan    

Pemilu    dilakukan    oleh  unsur  penyelenggara, dalam hal 

ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas 

Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu). Bahkan,     Dewan     Kehormatan     yang     

mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan 

sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan   

kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”. 

 

Sebagai contonya adalah kasus Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012, 

yang pada point ketiga putusannya “memerintahkan kepada KPU agar 18 

(delapan belas) partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi 

administrasi untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual”. Putusan DKPP ini 

jelas telah melanggar kewenangan DKPP yang sebatas hanya menangani 

pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 109 

ayat (2) UU No.15 

Tahun 2011. Verifikasi partai politik merupakan ranah teknis penyelenggaraan 

tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan KPU RI. Putusan DKPP yang 
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memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual atas 18 parpol, dapat 

dianggap telah bertindak sebagai pemutus sengketa Pemilu yang menjadi 

kewenangan   dari   Bawaslu   dan   Pengadilan   Tinggi   Tata   Usaha   Negara, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 259 dan 268 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  

DKPP sebagai lembaga kode etik Pemilu kedepannya harus lebih banyak 

mengambil peran pada upaya persuasif pencegahan terjadinya pelanggaran kode 

etik. Langkah yang dapat dilakukan oleh DKPP adalah dengan terlibat secara 

aktif dalam rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu sehingga diperoleh 

penyelenggara Pemilu yang memiliki kredibilatas dan integritas. Selain itu DKPP 

harus meningkatkan sosialisasi tentang kode etik penyelenggara Pemilu kepala 

seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk masyarakat 

luas. 

 

Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dan demokratis bila 

dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum dan mekanisme check and balances 

diantara lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Dengan 

adanya check and balances antar lembaga penyelenggara Pemilu maka 

kekuasaan/ kewenangan KPU, Bawaslu dan juga DKPP dapat dibatasi dan 

dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan dan dominasi 

kekuasaan oleh lembaga/pejabat yang terlibat dalam penyelenggara Pemilu dapat 

dicegah. 

Dari uraian diatas, Penulis berpendapat kedudukan DKPP dalam sistem 

ketatanegaraan indonesia dapat dikategorikan sebagai lembaga negara pembantu 
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atau lembaga negara penujang yang bersifat independent. DKPP adalah lembaga 

penegak kode etik penyelenggara Pemilu yang dibentuk sebagai 

penyeimbang dan pengawas bagi KPU dan Bawaslu. Hubungan antara 

DKPP dengan KPU dan Bawaslu secara struktural adalah sederajat saling 

terkait dan masing-masing bersifat independen (check and balances) dalam 

penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP bersifat 

penujang dalam penyelenggaraan Pemilu.  

 

3. Lembaga Negara Independen 

 

Lembaga negara telah pada saat ini mengalami perkembangan pesat, hal ini 

disebabkan beberapa hal, antara lain:
9
 

a. Negara  mengalami  perkembangan  di  mana  kehidupan  ekonomi  dan  

sosial menjadi  sangat  kompleks  yang  mengakibatkan  badan  

eksekutif  mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat. 

b. Hampir    semua    negara    modern    mempunyai    tujuan    untuk    

mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara 

kesejahteraan (Welfare State). Untuk mencapai tujuan tersebut negara 

dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari 

semua lembaga negara. 

c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor 

sosial, ekonomi,   politik   dan   budaya di   tengah   dinamika   

gelombang   pengaruh 

                                                           
9
 Jiml y Asshiddiqie, Ibid., hlm. 84 
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globalisme versus  lokalisme  yang semakin  komplek  mengakibatkan  

variasi struktur  dan  fungsi  organisasi  dan  institusi-institusi  

kenegaraan  semakin berkembang. 

d. Terjadinya   transisi   demokrasi,   yang   mengakibatkan   berbagai   

kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan 

ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi 

memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan 

(institutional experimentation). 

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah 

lembaga-lembaga  yang  mempunyai  fungsi  pembantu  bukan  yang  berfungsi 

utama. Lembaga tersebut disebut Auxiliary State`s institutions, atau Auxiliary 

State`s Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti 

institusi atau  organ  negara  penunjang.  Para  ahli  hukum  tata  negara  

Indonesia  tidak memiliki  padanan  kata  yang  sama  untuk  menyebut  lembaga  

ini  ada  yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, 

lembaga Negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara 

mandiri.
10  

Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) memberi  pengertian “lembaga independen  

adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari   pengendalian   

oleh pemerintah   dan   pembuat   kebijakan (legislatif), bebas dari pengendalian 

oleh pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat 

netral.
11

 

                                                           
10

 http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/,   

diunduh tanggal 14 April 2015 

11
 http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen, Istyadi Insani, “Lembaga 

http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/
http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/
http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen
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Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir 

abad ke-20, banyak tumbuh lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga 

baru tersebut umumnya disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary 

institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-

lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory   

agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang  

menjalankan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, 

administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru 

dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Lembaga-

lembaga seperti ini di Amerika Serikat disebut juga the headless fourth branch of 

the government, sedangkan di Inggris   lembaga-lembaga   seperti   ini   biasa   

disebut quasi autonomus non governmental organizations atau disingkat 

quango’s. 

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat 

disebut sebagai “auxiliary state`s bodies”.Menurutnya, lembaga ini umumnya 

berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. Auxiliary state`s organ dapat 

dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga 

fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi 

pendukung ini dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Selain itu terdapat juga lembaga independen yang 

kewenangannya bersumber dari konstitusi Negara atau kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-

undang. 

                                                                                                                                                               
Independen Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara”, diunduh tanggal 14 April 2015 
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Alasan  utama yang melatar belakangi munculnya lembaga independen, adalah
12

: 

Pertama,   alasan   sosiologis   yang   menyatakan   bahwa munculnya lembaga 

independen disebabkan adanya   perkembangan kegiatan negara (modern) yang 

semakin  kompleks  sehingga  membutuhkan  banyak  lembaga  atau  alat 

perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat 

perlengkapan atau lembaga negara yang dihasilkan melalui konstitusi sudah tidak 

mampu lagi menampung tugas-tugas spesifik yang   umumnya membutuhkan 

independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Konsekuensi   yang 

dituntut  adalah  membentuk  lembaga baru  yang  merupakan  conditio sine 

qua non (konsekuensi  logis)  bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  negara  

dalam mengakomodasi  aspirasi dan dinamika masyarakat modern. 

Kedua, alasan administratif yang  menyatakan  bahwa  kemunculan  lembaga 

independen  lebih  disebabkan  adanya  tuntutan  penyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif, efisien dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas 

tidak selalu harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja, apalagi  

bila fungsi yang menjadi tugas suatu lembaga tidak berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

Lembaga independen secara umum memiliki fungsi utama, yaitu
13 

: Pertama, 

lembaga independen berfungsi mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses penyelenggaraan negara 

yang didasarkan pada paradigm good governance, mensyaratkan adanya interaksi 

yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah  

                                                           
12

 Hendra Nurtjahjo, “Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan 

Perspektif Yuridis”, Makal ah dalam Dis kusi Terbat as t ent ang K elemb agaan Independen 

di Indonesia di P usat Kajian Huku m Ad minis trasi N egara Jakart a, 2006 
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(government), sektor swasta (private sector), dan masyarakat (society). Kedua, 

lembaga independen berfungsi menjadikan penyelenggaraan pemerintahan  lebih 

efektif dan efisien. 

Secara umum lembaga independen mempunyai peran yang cukup strategis dalam 

proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu:
14

 

1. Sebagai pengambil dan/atau pelaksana kebijakan yang efektif, efisien, 

adil dan akuntabel sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 

2. Sebagai penjamin kepastian hokum dan kepastian regulasi (pengaturan)       

terhadap subyek dan obyek yang menjadi tanggungjawabnya; 

3. Sebagai pengantisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan 

urusan yang menjadi tanggung jawabnya; 

4. Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh 

stakeholders terkait  dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 

5. Sebagai ”investigator” terhadap seluruh   aktivitas   yang   menghambat   

dari pihak-pihak  yang terlibat  dalam urusan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

6. Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

Namun  gejala  umum  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  yang  membentuk 

lembaga-lembaga independent tersebut adalah persoalan mekanisme 

akuntabilitas, kedudukan  dalam  struktur  ketatanegaraan,  dan  pola  hubungan  

                                                                                                                                                               
13 Istyadi Insani, op.cit., 
14

 Istyadi Insani, Ibid., 
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kerja  dengan   kekuasaan   pemerintah,   kekuasaan   membuat   undang-undang,   

dan kekuasaan kehakiman.
15 

Ketidakjelasan pembentukan tentunya membawa 

dampak negatif berupa ketidakjelasan kedudukan dan pertanggungjawaban yang 

pada akhirnya dapat merusak system. 

 

B. Pemilihan Umum 

 

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Pasal  

1 angka 1 UU No.15 Tahun 2011). Indonesia telah melaksanakan beberapa kali 

pelaksanaan pemilihan  umum dalam tiga masa/orde  yang  berbeda  yaitu, 

orde lama, orde baru, dan kini orde reformasi. 

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 membawa semangat demokrasi 

dan  pemerintah  menjanjikan  diselenggarakannya  Pemilu  untuk  membentuk 

apartur demokrasi yang respresentatif. Namun berbagai kendala politis, baik yang 

bersifat eksternal maupun internal menyebabkan Pemilu baru terlaksana pada 

Tahun 1955. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1953 tentang Pemilihan Anggota 

Konstituante dan Anggota DPR mengatur secara rinci sistem Pemilu dan pokok- 

pokok   proses   Pemilu.   Sistem   Pemilu   yang   dipergunakan   adalah   sistem 

proposional   (perwakilan   berimbang)   dengan   stelsel   daftar   dan   sisa   

suaraterbanyak. Pengorganisasian Pemilu dilakukan sangat fair, menempatkan 

                                                           
15

 A.Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan RI 
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pemerintah sebagai “wasit” yang sebenarnya sehingga partai-partai sendirilah 

yang memainkan peran penting dalam Pemilu. Keterlibatan birokrasi dalam 

kepanitian hanyalah ex-officio untuk fasilitasi administrasi dalam wujud 

terlibatnya bupati, camat, kepala desa sebagai ketua panitia yang didampingi oleh 

partai-partai pada posisi wakil ketua. Pada tingkat nasional Mendagri 

berkedudukan sebagai penaggung jawab Pemilu. Sedangkan pimpinan 

kepanitian dipegang oleh orang diluar birokrasi.
16 

Pemilu Tahun 1955 oleh 

banyak pihak disebut sebagai Pemilu paling demokratis dan fair sepanjang 

sejarah Indonesia. 

Pelaksanaan Pemilu pada masa orde baru didasarkan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaran/ 

Perwakilan Rakyat. Untuk melaksanakan Pemilu, Presiden membentuk Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Mendagri. Gubernur, 

Bupati/Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa masing-masing menjadi 

ketua dan merangkap anggotan Panitia Pemilihan Daerah (PPD I), PPD II, 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP). Secara 

tekstual kepanitian pemilu masih memperlihatkan netralitas, namun dalam 

praktek bias kepentingan Golkar yang juga sebagai peserta Pemilu Tahun 1971. 

Sebab pejabat- pejabat  pemerintah  yang  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  

pemilu  adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai fungsionaris Golkar pada 

setiap tingkatan. Hal ini  yang  menyebabkan  terjadi  kecurangan  dan  

manipulasi  perhitungan suara sebagaimana dilaporkan pada setiap kali 

                                                           
16

 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cet.2, Jakarta : Rajawali Pers, 2009  
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pergelaran Pemilu Orde Baru.
17 

 

Terjadi perubahan signifikan pada peserta Pemilu Tahun 1977, dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1975 tentang perubahan 

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota 

Badan Permusyawaran/Perwakilan Rakyat, yaitu peserta Pemilu yang 

sebelumnya terbuka bagi semua partai politik, menjadi hanya diikuti oleh tiga 

peserta, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi 

Indonesia. Organisasi pelaksana pemilu tetap dipertahankan oleh pemerintaha 

orde baru karena sukses memenangkan Golkar, yang untuk selanjutnya selalu 

mendominasi perolehan suara pada setiap Pemilu.
18 Untuk memenuhi protes 

adanya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara Pemilu serta 

meningkatkan kualitas Pemilu berikutnya, pemerintahan mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemilu 

sebelumnya. 

 Dalam Undang-Undang ini wakil peserta Pemilu ditempatkan dalam kepanitiaan 

Pemilu. Selain itu pemerintah juga membentuk badan baru yang terlibat dalam 

Pemilu, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan  Umum (Panwaslak 

Pemilu),  yang  bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu. Namun sesungguhnya 

posisi Panwaslak Pemilu dalam struktur kepanitian Pemilu tidak jelas. Disatu sisi 

Panwaslak Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu, tetapi dilain pihak 

Panwaslak Pemilu harus bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan 

                                                           
17

 Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem, 2007, hlm. 39 

18
 Didik Supriyanto, Ibid.,  hlm. 40 
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sesuai tingkatannya. Ketentuan tentang ruang lingkup tugas dan kewenangan 

pengawasan Pemilu, mekanisme dan prosedur  penangganan  pelanggaran  

Pemilu  dan  pengisian  anggota  Panwaslak Pemilu tidak jelas diatur.
19

 

Peraturan pemerintah menyebutkan ketua Panwaslak Pemilu Pusat adalah Jaksa 

Agung dengan lima wakil ketua merangkap anggota, yaitu pejabat dari Depdagri, 

ABRI, Golkar, PPP, dan PDI, begitu seterusnya sampai tingkat bawah. Dengan 

struktur organisasi sama dengan panitia pemilihan yang didominasi aparat 

pemerintah,  maka  fungsi  mengontrol  pelaksanaan  Pemilu  dan  tujuan 

meningkatkan kualitas Pemilu tidak mungkin diwujudkan. Dalam prakteknya 

fungsi Panwaslak Pemilu malah untuk kepentingan pemenangan Golkar dengan 

melegalkan kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Golkar dan 

diskriminatif dalam penegakan hokum Pemilu, dengan hanya mengusut 

pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu selain Golkar.
20 

Pada Tahun 1985 pemerintah kembali melakukan perubahan undang-undang 

Pemilu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Dalam 

Undang-Undang ini tidak ada perubahan yang berarti terhadap ketentuan 

lembaga penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu serta Panwaslak 

Pemilu. Pelaksanan pemilu terus terselenggara secara rutin setiap lima tahun 

sekali pada Tahun 1987, 1992, dan Tahun 1997 sebagai Pemilu terakhir zaman 

orde baru.
21

 

Dalam  suasana  reformasi,  tuntutan  untuk  segera  melaksanakan  Pemilu  yang 

                                                           
19

 Didik Supriyanto, Ibid.,  hlm. 41-42 

20
 Didik Supriyanto, Ibid., hlm. 42-43 

21
 Didik Supriyanto, Ibid., hlm. 44 
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bebas, jujur dan adil sangat kuat. Sehingga pada 1 Februari1999 

disahkanlah Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1999 tentang  Pemilu. Undang-

undang  ini mereformasi LPU menjadi komisi pemilihan umum (KPU). KPU 

diposisikan sebagai penyelenggara pemilu yang sebenarnya untuk mewujudkan 

pemilu yang bebas jujur dan adil. Komposisi keanggotaan KPU terdiri dari 5 

(lima) orang wakil pemerintah dan 1 (satu) orang wakil-wakil partai politik. 

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dibentuk dari tingkat pusat sampai 

kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur hakim, perguruan tinggi dan 

masyarakat. Secara umum pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 sudah berjalan baik 

dan demokratis walaupun banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecurangan, serta 

diambil alih oleh Presiden Habibi karena ulah sebagaian partai politik yang tidak 

mau menandatangani hasil akhir Pemilu.
22 

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Tahun 1999, DPR dan pemerintah 

mengubah  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1999 tentang  Pemilu  dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini menegaskan 

bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU yang independen dan 

non partisan. Calon anggota KPU diusulkan oleh presiden dan mendapat 

persetujuan DPR. Perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan  membentuk  

lembaga  baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya 

dipilih melalui Pemilu, juga memerintahakan agar presiden dan wakil presiden 

dipilih langsung lewat Pemilu. Maka di buat 2 (dua) Undang-Undang baru yaitu 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
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 Didik Supriyanto, Ibid., hlm. 45-48 
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Rakyat Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
23

 

 

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004, posisi KPU sangat kuat dan tidak bisa dikoreksi 

keputusannya. Meskipun banyak kasus-kasus pelanggaran peraturan Pemilu 

maupun pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, namun KPU tidak 

rensponsif menindak lanjuti dan hanya mengandalkan hasil keputusan 

pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dimungkinkan untuk 

membentuk Dewan Kehormatan KPU/KPUD tetapi sampai berakhirnya Pemilu 

legislatif dan Pemilu presiden tidak pernah ada pembentukan dewan kehormatan. 

Fungsi pengawasan diatur secar jelas dalam Undang-Undang Nomor No. 12 

Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor No.23 Tahun 2003, yakni mengawasi 

pelaksanaan tahapan  Pemilu,  menangani  pelanggaran  administrasi  dan  

pelanggaran  pidana serta menyelesaikan sengketa. Pengawas Pemilu Tahun 2004 

sudah bekerja secara baik hanya saja pada KPU yang tidak maksimal dalam 

menuntaskan kasus-kasus yang telah direkomendasikan.
24

 

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum telah memposisikan dan memfungsikan sepenuhnya KPU sebagai 

penyelenggara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. 

Undang-undang ini menjabarkan secara lebih jelas dan lengkap tentang tugas dan 

wewenag KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Lembaga pengawas pemilu yang 

                                                           
23

 Didik Supriyanto, Ibid.,  hlm. 54-55 

24
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semula bersifat sementara (kepanitian) ditingkatkan/dikembangkan menjadi 

lembaga tetap yaitu Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Wewenang  

Bawaslu  diperluas  meliputi: mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, 

menangani pelanggaran pemilu, menyelesaikan sengketa, dan merekomendasikan 

pemberhentian anggota KPU/KPUD dan panitia pemilihan yang diduga 

melakukan pelanggaran undang- undang pemilu dan kode etik. Dalam bab V  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 diatur mengenai kode etik dan Dewan 

Kehormatan. Untuk menjaga kemandirian,  integritas,  kredibiltas  dan  

profesionalitas  penyelenggara  pemilu maka KPU dan Bawaslu menyusun kode 

etik penyelenggara pemilu. Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan 

adanya  dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU 

dibentuk Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU) yang bersifat Adhoc, begitu juga 

pada Bawaslu. 

 

Kenyataannya pelaksanaan Pemilu selalu diwarnai dengan kecurangan dan 

pelanggaran, termasuk Pemilu Tahun 2009. Hal yang menjadi persoalan 

besar pada Pemilu Tahun 2009 adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), 

dimana banyak warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk dapat 

memilih dalam Pemilu. DPR mengambil insiatif untuk merubah Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk 

menyempurnakan khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, 

Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 
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UU No.15 Tahun 2011 mengatur lima kategori pelanggaran dan sengketa dalam 

pelaksanaan Pemilu, yaitu : (1) Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu 

(KPU dan Bawaslu), penyelesaiaannya dilakukan oleh DKPP (2) 

Pelanggaran administratif Pemilu oleh peserta Pemilu, KPU dan jajaran 

pelaksana pemilu, penyelesaiaannya dilakukan oleh KPU berdasarkan 

rekomendasi Bawaslu. (3) Sengketa Pemilu  yang terjadi antar peserta Pemilu 

dan antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, penyelesaiaannya 

dilakukan oleh Bawaslu. (4) Pelanggaran Tindak pidana Pemilu,  

penyelesaiannya pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan 

berdasarkan laporan dari Bawaslu. (5) Sengketa tata usaha negara Pemilu, 

berkaitan dengan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan penetapan 

daftar calon legislatif tetap. Penyelesaiaannya melalui gugatan ke pengadilan 

tinggi tata usaha negara. (6) Perselisihan hasil Pemilu, antara KPU dan peserta 

Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, 

penyelesaiaannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hal yang menarik dalam UU No. 15 Tahun 2011   adalah adanya lembaga 

baru dalam   penyelenggaraan Pemilu yaitu Dewan Kehormatan   Penyelenggara 

Pemilihan Umum (DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan Pemilu. DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari 

lembaga DK-KPU yang sudah ada sebelumnya. 
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C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

 

Dewan   Kehormatan   Penyelenggara   Pemilihan   Umum  atau  DKPP   Adalah 

lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan 

ketentuan UU No. 15 Tahun 2011, dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat 

3 (tiga) fungsi  yang  saling  berkaitan  yang  diinstitusionalisasikan  dalam  3 

(tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.   DKPP bukan lembaga 

penyelenggara  Pemilu,  tetapi  tugas  dan  kewenangannya  terkait  dengan  para 

pejabat penyelenggara Pemilu.
25  

Menurut   Pasal 22E UUD 1945 lembaga 

penyelenggara Pemilu adalah “komisi pemilihan umum”, namun oleh undang- 

undang  dijabarkan menjadi 2 (dua) lembaga yang terpisah dan masing-masing 

bersifat  independen,    yaitu  “Komisi  Pemilihan  Umum”  ( KPU)  dan  

“Badan Pengawas Pemilihan Umum” (Bawaslu). 

 

DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan 

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan 

bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dikatakan memiliki karakter dan 

mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu, sejak  terbentuknya 

DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, mekanisme kerja Dewan Kehormatan 

ini didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip 
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peradilan modern.
26 

 

Sebagai amanat UU 15 Tahun 2011, maka dibentuklah Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang di lantik oleh Presiden pada hari 

Selasa 12 Juni Tahun 2012. Pengangkatan anggota DKPP tertuang dalam Kepres 

Nomor 57 tahun 2012.   Ketujuh   anggota DKPP tersebut adalah Ida Budhiarti 

mewakili unsur Komisi Pemilihan Umum, Nelson Simanjuntak mewakili 

unsure Badan Pengawas Pemilu dan lima dari unsur masyarakat yaitu Abdul 

Bari Azed,Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait 

serta Nur Hidayat Sardini. Sesuai Pasal 109 ayat (1) UU penyelenggaraan 

pemilu, DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota negara. Selanjutnya 

dalam Pasal 110 disebutkan  DKPP  menyusun  dan  menetapkan  satu  kode  etik  

yang  bersifat mengikat serta wajib dipatuhi, untuk menjaga kemandirian, 

integritas, dan kredibilitas anggota KPU dan Bawaslu berserta jajaran 

dibawahnya sebagai penyelenggara Pemilu. 

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (Pasal 112 ayat 12 UU No.15 

Tahun 2011). Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya 

hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan 

diucapkan dalam  sidang  pleno  terbuka  DKPP  terbuka  untuk  umum.  

Mengikat  artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat  memaksa  

sehingga semua lembaga penyelenggara  kekuasaan  negara  dan  termasuk  

badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu 

                                                                                                                                                               
25

 Jimly  Asshiddiqie,  Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum, Makalah disampaikan  dalam 

forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013. 

26
 Jimly Asshiddiqie, Ibid., 
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sebagaimana mestinya.
27

 

 

Mengenai Tugas dan Wewenang DKPP diatur dalam pasal 111 ayat (3)dan (4) 

UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang bunyi : 

(3) Tugas DKPP meliputi: 

a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran 

kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; 

b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas 

pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik 

oleh Penyelenggara Pemilu; 

c.  menetapkan putusan; dan 

d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk 

ditindaklanjuti. 

 

(4) DKPP mempunyai wewenang untuk: 

a.  memanggil Penyelenggara Pemilu  yang diduga melakukan pelanggaran 

kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk 

dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; 

c.  memberikan   sanksi   kepada   Penyelenggara    Pemilu    yang    terbukti 

melanggar kode etik. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa “DKPP dibentuk 
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untuk memeriksa  dan   memutuskan   pengaduan   dan/atau   laporan   adanya   

du gaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU,  anggota  

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, 

anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota 

Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 

Kecamatan, anggota  Pengawas  Pemilu  Lapangan  dan  anggota  Pengawas  

Pemilu  Luar Negeri”. Dari pasal ini dapat ditentukan siapa saja yang dapat 

menjadi subjek perkara dan objek yang dapat diperkarakan di DKPP. 

 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 angka 5 

menyebutkan “Teradu  dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota 

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

anggota PPK, anggota  PPS,  anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, 

anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu   

Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu 

Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang did uga 

melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Kemudian yang 

menjadi  pihak  pengadu  dan/atau  pelapor  adalah  Pengadu  dan/atau  Pelapor 

adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim   kampanye,   masyarakat, 

pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang 

dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ( Pasal 1 angka 4) . 

 

Pada prinsipnya, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara 
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Pemilu  sesuai  pedoman  beracara  kode  etik  penyelenggara  pemilu  meliputi, 

sebagai berikut : 

1. Verifikasi Administrasi. DKPP menerima pengaduan dan/atau laporan 

tertulis untuk dikaji terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP mengenai 

kelengkapan administrasi pengaduan yang meliputi: identitas pengadu 

dan teradu, uraian alasan pengaduan, serta permintaan untuk 

memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. 

2. Verifikasi  Materiel  dan  Registrasi  Perkara.  Pengaduan  yang  

telah  lolos verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi materiel 

untuk menentukan apakah   pengaduan   tersebut   memenuhi   unsur   

pelanggaran   kode   etik. Kemudian   pengaduan   yang   telah   

memenuhi.   Pengaduan   yang   telah memenuhi verifikasi 

administrasi dan verifikasi materiel akan dicatat dalam buku registrasi 

perkara dan ditetapkan jadwal sidangnya. 

3. Persidangan.  Dalam  persidangan  DKPP,  Pelapor  menyampaikan  

pokok laporannya, kemudian Terlapor menyampaikan pembelaan 

terhadap tuduhan yang   disampaikan   Pelapor.   Apabila   diperlukan,   

baik Pelapor maupun Terlapor dapat menghadirkan saksi-saksi 

termasuk keterangan ahli di bawah sumpah serta keterangan pihak 

terkait lainnya. 

4. Pleno Penetapan Putusan. Majelis Sidang DKPP akan menilai duduk 

perkara yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkannya, hingga 

akhirnya memberi Putusan. 

5. Putusan. Putusan  DKPP  dibacakan  di  dalam  suatu  persidangan  
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dengan memanggil pihak Terlapor dan Pelapor. 

DKPP  bersidang  untuk  melakukan  pemeriksaan  dugaan  adanya  pelanggaran 

kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan Pelanggaran 

kode etik tersebut diproses sebagaimana sebuah peradilan, dengan menempatkan 

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No.13 Tahun 2012, No.11 

Tahun 2012, dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

sebagai "hukum materil"-nya, dan Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum formil"-

nya. 


